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EDITORIAL 

 

Caro Leitor 

 

A Revista InterfacEHS traz até você em sua primeira edição no ano 
de 2017, 13 artigos científicos relacionados ao meio ambiente e saúde. Os 

avaliadores ad hoc e a equipe editorial têm trabalhado para produzir artigos 
que tratem de temas relevantes, cujo método científico seja apresentado e 

os resultados sejam relevantes para todas as áreas das Ciências. Neste 
fascículo, contamos com os seguintes temas: Pagamento por serviços 
ambientais como instrumento para políticas públicas de conservação 

ambiental; Estudo sobre as ações ambientais por microempresas em 
Manaus, AM; Energía nuclear: desafíos sociales y ambientales en la 

provincia de Córdoba-Argentina; Influência da granulometria do resíduo de 
embalagens Longa Vida na preparação de placas Drywall; Gestão de 

resíduos sólidos na construção civil: Estudo de caso em duas empresas na 
Cidade de Manaus – AM; Análise da recuperação energética do biogás de 
aterros sanitários; Avaliação das falhas no modelo conceitual de uma área 

contaminada utilizando investigação com métodos convencionais; Estudo de 
caso sobre o artesanato regional como alternativa de renda na cidade de 

Manaus-Amazonas; Aspectos da caça predatória de mamíferos no Parque 
Estadual Nova Baden, Lambari, Minas Gerais; Criolipólise: A importância da 
membrana anticongelante na prevenção de queimadurase; e, Sabonete 

vegetal: desenvolvimento, avaliação da qualidade e aceitabilidade sensorial. 
 

Na seção InterfacEHS, os temas abordados são: Impactos ambientais 
causados pela alimentação paulistana considerando os pratos do dia na 
cidade de São Paulo e Análise do impacto ambiental pela dispersão de 

poluentes atmosféricos, através da queima de resíduos. 
 

Espero que o conteúdo da revista enriqueça o seu aprendizado.  

 

Tenha uma boa leitura! 

 

 

Editora 

Emília Satoshi Miyamaru Seo 
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Resumo. Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) são incentivos, financeiros ou 

não, para a conservação ambiental e a manutenção dos serviços ecossistêmicos. As 

iniciativas de PSA têm como princípio uma transição voluntária na qual um serviço 

ambiental, como a produção de água ou o desmatamento evitado, é adquirido de um 

provedor deste serviço condicionado ao compromisso da manutenção no oferecimento 

deste. Neste texto são apresentados três casos brasileiros de PSA: recursos hídricos, 

desmatamento evitado e a minimização dos conflitos entre proprietários rurais e 

grandes carnívoros. Estes três estudos de caso demonstram que a heterogeneidade é 

uma característica em relação aos PSA devido a algumas particularidades: diversidade 

de serviços ambientais, variedade de arranjos institucionais envolvidos nesses 

projetos e de fontes de financiamento. A conclusão geral é de que, apesar dos 

desafios e problemas enfrentados, é inegável o potencial dos PSA como mecanismos 

de geração de renda e estímulos a conservação ambiental.  

Palavras-chave: Incentivos Fiscais e Financeiros; Desmatamento; Degradação 

Ambiental; Recursos Hídricos; Conflitos Socioambientais. 

Abstract. Payments for Environmental Services (PES) these are incentives, financial 

or otherwise, for the conservation and maintenance of ecosystem services. PES 

initiatives have as a principle a voluntary transition in which an ecosystem service 

such as water production or avoided deforestation is "purchased" by a provider of this 

service conditional upon maintaining commitment in offering this service. Three 

Brazilian cases of PES are presented in this text: water resources, avoided 

deforestation and to minimize the conflicts between landowners and large carnivores. 

These three case studies show that heterogeneity is characteristic in relation to the 

PSA due to some peculiarities: Diversity of environmental services, variety of 

institutional arrangements involved in these projects and funding sources. The overall 

conclusion is that, despite the challenges and problems faced, there is great potential 

of PES as mechanisms for income generation and environmental conservation stimuli.  

Key words: Fiscal and Financial Incentives; Deforestation; Environmental 

Degradation; Water Resources; Socio-Environmental Conflicts. 
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1. Introdução 

A razão antropocêntrica mais importante para se preservar a diversidade 

biológica é o papel que os microrganismos, plantas e animais desempenham no 

fornecimento de serviços livres ao ecossistema – os chamados serviços ecossistêmicos 

-, sem os quais a sociedade, em sua forma atual, não poderia continuar existindo 

(EHRLICH, 1997). Os serviços ecossistêmicos são entendidos como condições e 

processos através dos quais os ecossistemas naturais e as espécies que os compõem 

sustentam a vida humana, desta forma, eles mantêm a biodiversidade e a produção de 

produtos como madeira, fibras, alimentos e fármacos (DAILY, 1997). A Avaliação 

Ecossistêmica do Milênio (MEA, 2005), divide estes serviços em quatro categorias: 

 provisão: produtos fornecidos pelos ecossistemas, como comida, água, 

lenha e recursos genéticos; serviços 

 regulação: obtidos pela regulação de processos ecossistêmicos, como 

polinizadores, clima, doenças e nutrientes; serviços 

 culturais: benefícios não materiais, como recreação, aspectos espirituais 

e educacionais) serviços 

 suporte (necessários para a produção de outros produtos ecossistêmicos, 

como formação do solo, ciclagem de nutrientes e produção primária). 

Os serviços ambientais ou ecossistêmicos não são completamente englobados 

pelo mercado comercial ou adequadamente quantificados em termos comparáveis com 

os serviços econômicos e capital manufaturado, desta forma, eles frequentemente têm 

um pequeno peso nas decisões políticas. Esta negligência pode no fim das contas 

comprometer a sustentabilidade da humanidade na biosfera (COSTANZA et al., 1997). 

É importante notar que serviços e funções ecossistêmicos não necessariamente 

mostram uma correspondência um para um. Em alguns casos, um serviço ecossistêmico 

é produto de duas ou mais funções dos ecossistemas que contribuem para dois ou mais 

serviços ecossistêmicos, como pode ser observado na Tabela 1. Este fato demonstra a 

interdependência entre muitas funções dos ecossistemas (COSTANZA et al., 1997). 

Um exemplo da integração entre funções e serviços ecossistêmicos é a 

preservação das florestas. Ao manter as árvores em pé, toda uma dinâmica ambiental 

será mantida, por exemplo, produção de água, proteção dos solos e manutenção da 

biodiversidade. 

A distinção entre os termos serviços ambientais e ecossistemas e entre 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e Pagamento por Serviços Ecossistêmicos é  

 
Internacionalmente, o termo mais conhecido é pagamento por serviços 
ambientais. No entanto, nos últimos anos, tem sido cada vez mais utilizado 
serviços ecossistêmicos, ao invés de ambientais, para especificar que são 
resultado de processos dos ecossistemas e distingui-los da concepção de bens e 
serviços ambientais que considera os componentes do ecossistema como 
unidades divisíveis (PERU, 2010, p. 9). 
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Tabela1: Tabela de Funções e Serviços Ecossistêmicos utilizados por Constanza. 

N° Serviço 
Ambiental 

Função Ambiental Exemplos 

1 Regulação de 
Gás 

Regulação da 
composição química da 
atmosfera 

Balanço do CO2/O2, O3 para proteção contra raios 
UVB, e níveis de SOx.  

2 Regulação do 
Clima 

Regulação da 
temperatura e 
precipitação 

Regulação dos gases do efeito estufa, produção de 
dimetilsulfeto que afeta a formação de nuvens. 

3 Regulação de 
Distúrbios 

Capacitação de 
amortecimento em 
resposta ao clima 

Proteção contra tormentas, controle de inundações, 
recuperação de secas e outros aspectos da resposta 
dos habitats à variabilidade ambiental, controlada 
principalmente pela estrutura vegetal. 

4 Regulação da 
Água 

Regulação dos fluxos 
hidrológicos 

Oferta de água para usos agrícola (irrigação) 
industrial (fábricas) ou para transporte. 

5 Abastecimento 
de Água 

Armazenamento e 
conservação de água 

Oferta de água por bacias hidrográficas, 
reservatórios e aquíferos. 

6 Controle de 
Erosão 

Retenção de solo Prevenção da perda de solo pelo vento, escorrimento 
superficial e outros processos de remoção, 
armazenagem de areia em lagos e áreas úmidas. 

7 Formação do 
Solo 

Processo de formação 
do solo 

Decomposição de rochas e acumulação de material 
orgânico. 

8 Ciclo de 
Nutrientes 

Armazenamento e o 
processamento de 
nutrientes 

Fixação de nitrogênio, fósforo, potássio e outros 
elementos ou ciclos de nutrientes. 

9 Tratamento de 
Resíduos 

Recuperação de 
nutrientes celulares 

Tratamento de resíduos, controle de poluição, 
detoxificação.  

10 Polinização Movimento de gametas 
florais 

Suporte a polinizadores para a reprodução das 
populações de plantas. 

11 Controle 
Biológico 

Regulação trófica de 
populações 

Controle das espécies de presas por predadores-
chave, redução da herbivoria por predadores do topo 
da cadeia. 

12 Refúgio Habitat para populações 
residentes e transitórios 

Berçários, habitats para espécies migratórias e 
locais, habitats para espécies capturadas localmente 
ou durante os períodos de inverno.  

13 Produção de 
Comida 

Produção primária bruta 
extraída como alimento 

Produção de pescado, caça, grãos, sementes e frutas 
através da pesca, caça, coleta e agricultura de 
subsistência. 

14 Matéria Prima Produção primária bruta 
extraída como matérias-
primas 

Produção de madeira, lenha ou forragem.  

15 Recursos 
Genéticos 

Fonte de matérias e 
produtos únicos 

Medicamentos, produtos para pesquisas em 
materiais, genes para resistência a patógenos de 
plantas e pestes de culturas, espécies ornamentais.  

16 Recreação Oportunidade de 
recreação 

Ecoturismo, pesca esportiva e outras atividades 
recreativas ao ar livre.  

17 Cultura Oportunidade para usos 
não comerciais 

Valores estéticos, artísticos, educacionais, espirituais 
e/ou científicos dos ecossistemas. 

Fonte: Adaptado de COSTANZA et al. (1997). 

Segundo Whately e Hercowitz (2008), os serviços ambientais estariam mais 

focados nos benefícios percebidos pelo homem, enquanto os serviços ecossistêmicos 

estariam mais focados nos processos que os produzem. Enquanto, para Born e Talocchi 

(2002), serviços ambientais são os benefícios indiretos gerados pelos recursos naturais 

ou pelas propriedades ecossistêmicas das inter-relações entre estes recursos e a 

natureza, sendo alguns exemplos: produção e disponibilidade de água potável; 

regulação do clima; biodiversidade (atual ou potencial futuro); paisagem; fertilidade do 

solo; entre outros. Desta forma, estes serviços ambientais podem ser considerados 
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externalidades positivas geradas por manter ou aumentar a qualidade ou quantidade 

dos recursos ambientais e serviços ecossistêmicos. 

Um dos instrumentos utilizados para preservação ambiental e que tem ganhado 

bastante popularidade na América Latina são os Pagamentos por Serviços Ambientais 

(PSA), definidos como: 

 
1. uma transação voluntária na qual 
2. um serviço ambiental bem definido ou uma forma de uso da terra que possa 
assegurar este serviço 
3. é comprado por pelo menos um comprador  
4. de pelo menos um provedor 

5. sob a condição de que o provedor garanta a provisão deste serviço (WUNDER, 
2005 apud WUNDER et al.2009). 
 

Neste sentido, com o PSA, quem se beneficia dos serviços ambientais (como os 

usuários de água limpa) deve pagar por eles, enquanto aqueles que contribuem para 

gerar esses serviços (como os proprietários e agricultores) devem receber uma 

compensação por proporcioná-los. Essa abordagem faz com que a conservação se torne 

mais atraente do que a utilização da terra para outros fins, como pastagens. Mas, para 

que isso ocorra, o pagamento deve ser maior do que o benefício que os proprietários 

teriam se utilizassem outra alternativa e menor do que o valor do benefício para os 

usuários (PAGLIOLA et al., 2012, p. 19). Contudo, nem sempre há um pagamento, por 

este motivo, em Moyobamba, uma província peruana, 

 
a terminologia utilizada para descrever o mecanismo mudou, como resultado do 
processo, de pagamento por serviços ambientais para a compensação por 
serviços ecossistêmicos. A razão é a percepção negativa o termo "pagamento", 
que pode ser entendido como um pagamento em dinheiro, o que não é o caso 
neste modelo. Recomenda-se considerar esta conotação sociocultural no desenho 
de iniciativas desse tipo a fim de evitar conflitos e facilitar o diálogo entre os 
diferentes atores (PERU, 2010, p. 9). 
 

Neste texto, utilizaremos principalmente o termo PSA por ser o mais utilizado na 

literatura nacional e devido aos estudos de casos citados que são, basicamente, casos 

de transferências monetárias.  

O papel dos PSA para a gestão socioambiental é apresentado por Born e Talocchi 

(2002, p. 27) da seguinte forma: 

 

Mecanismos de compensações e prêmios pela conservação e restauração de 
serviços ambientais podem ser importantes instrumentos para a promoção da 
sustentabilidade social, ambiental e econômica, sobretudo de populações rurais 
que habitam áreas estratégicas para a conservação da biodiversidade, a produção 
de água e proteção de mananciais, a proteção de florestas, a produção de 
alimentos sadios e até para o exercício de atividades recreativas, religiosas e 
turísticas.  

 

Os primeiros programas formais de PSA na América Latina foram iniciados em 

meados dos anos 1990, obtendo destaque a partir de 1997, com a adoção de políticas 

de PSA pela Costa Rica (PAGLIOLA et al., 2012). No Brasil, o tema passou a ser debatido 

com mais atenção a partir de 2000, com o lançamento do Programa de Desenvolvimento 

Socioambiental da Produção Familiar Rural (Proambiente), uma experiência inicial que 

incluía PSA desenvolvida na região amazônica (veja FERREIRA NETO, 2008).  

Em 2012, segundo estudo conduzido pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente 

da Amazônia (Imazon) e pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação 

Getúlio Vargas (GVces), vários estados brasileiros contavam com políticas públicas 

voltadas a Pagamentos por Serviços Ambientais, o que inclui Acre, Amazonas, Espírito 

Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná (SANTOS et 
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al., 2012). Com o foco em serviços ambientais ligados a florestas, a pesquisa mapeou 

28 iniciativas legislativas sobre o tema, sendo oito em âmbito federal (2 leis, 2 decretos 

e 4PLs) e 20 em âmbito estadual (14 leis e 6 decretos). Entretanto, nem todas essas 

leis são específicas sobre PSA. Algumas propostas são sobre mudanças do clima (São 

Paulo) ou regras sobre recursos hídricos (Rio de Janeiro), mas que instituem programas 

de PSA em seu conteúdo. Outro fato indicado na pesquisa é que, das duas leis federais 

(Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e Programa Bolsa Verde), nenhuma se refere 

especificamente a PSA, o que significa que o país não possui ainda uma lei ampla sobre 

o tema que compatibilize a diversidade de normas estaduais e estruture um sistema de 

PSA robusto e juridicamente seguro (SANTOS et al., 2012). 

Todavia, o novo Código Florestal, a Lei Federal 12.651/2012 (BRASIL, 2012), 

também cita “pagamentos ou incentivos a serviços ambientais” no seu capítulo X “do 

programa de apoio e incentivo à preservação e recuperação do meio ambiente”.  

 

I - pagamento ou incentivo a serviços ambientais como retribuição, monetária ou 
não, às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem 
serviços ambientais, tais como, isolada ou cumulativamente: 

a) o sequestro, a conservação, a manutenção e o aumento do estoque e a 
diminuição do fluxo de carbono; b) a conservação da beleza cênica natural; c) a 
conservação da biodiversidade; d) a conservação das águas e dos serviços 
hídricos; e) a regulação do clima; f) a valorização cultural e do conhecimento 
tradicional ecossistêmico; g) a conservação e o melhoramento do solo; h) a 
manutenção de Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso 
restrito; 

 

Na lei ainda há menção aos instrumentos para viabilização das compensações: 

crédito e seguro agrícolas, dedução das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva 

Legal e de uso restrito da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial 

Rural (ITR), recursos advindos pela cobrança pelo uso da água, isenção de impostos. 

Tramitam no Senado e na Câmara Federal alguns projetos de lei relacionados, 

especificamente, a Pagamentos por Serviços Ambientais. Os dois mais importantes são 

o PL 792/2007, que aguarda parecer na comissão de Finanças e Tributação Câmara, e 

o PLS 276/2013, que aguarda análise da de Assuntos Econômicos. O primeiro deles, de 

autoria do deputado Anselmo de Jesus (PT-RO) dispõe sobre a definição de serviços 

ambientais e prevê a transferência de recursos, monetários ou não, aos que ajudam a 

produzir ou conservar estes serviços (JESUS, 2007). O segundo, de autoria do senador 

Blairo Maggi (PR-MT) (2013), institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços 

Ambientais (PNPSA), com o objetivo de classificar, inventariar, cadastrar, avaliar e 

valorar os bens e serviços ambientais e seus provedores, prevendo ainda a criação do 

Fundo Nacional de Serviços Ambientais, para prover o pagamento e do Cadastro 

Ambiental Urbano e reunir informações sobre os bens existentes e os serviços 

ambientais prestados no meio urbano. Estes dois PL continuam em trâmite até o 

momento da redação deste texto.  

A seguir iremos apresentar três casos brasileiros de PSA: sobre recursos hídricos, 

desmatamento evitado e manutenção de florestas e minimização dos conflitos entre 

proprietários rurais e grandes carnívoros, mais especificamente, onças-pintadas e 

onças-pardas. 

2. Pagamentos por serviços ambientais hidrológicos 

A proteção aos serviços ecossistêmicos que garantem a produção e despoluição 

da água é essencial para vida humana. Os serviços ambientais hidrológicos não são 

utilizados apenas pelos proprietários de terra locais, mas, também pelos usuários de 

água a jusante na bacia hidrográfica. Assim, programas voltados à manutenção do ciclo 

hidrológico têm sido a forma mais comum de PSA tanto no Brasil, como na América 
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Latina. O PSA voltado à proteção hídrica (PSA-Água) é baseado no reconhecimento da 

importância de ações de proteção ambiental - como controle de erosão, proteção de 

matas ciliares e de áreas de recarga – para a quantidade e qualidade dos recursos 

hídricos, que gera uma compensação, geralmente, um incentivo econômico para os 

produtores rurais, estimulando a execução de atividades que garantem a provisão dos 

serviços ambientais (VEIGA; GAVALDÃO, 2011). 

Programas locais de PSA no Brasil começaram a se tornar mais comuns em 2006, 

após iniciativas em Extrema e Montes Claros (ambos municípios mineiros e com 

programas PSA-Água). Extrema foi pioneira no Brasil ao aprovar uma legislação que 

regulamentou o PSA, em 2005. Depois desta iniciativa, o Estado do Espírito Santo 

aprovou, em 2008, uma lei que institui o PSA. Outros estados seguiram esta tendência, 

como São Paulo e Minas Gerais (KFOURI; FAVERO, 2011). 

A Agência Nacional das Águas (ANA) criou o Programa Produtor de Água, que 

tem como foco o estímulo à política de PSA-Água (ANA, 2013). Além disso, ela teve um 

papel chave ao desenvolver o conceito denominado Produtor de Água, que reconhece o 

papel de geração de serviços ambientais desempenhado por produtores rurais no 

abatimento de erosão e infiltração, a partir do desenvolvimento de práticas de 

conservação do solo e restauração florestal (VEIGA; GAVALDÃO, 2011). A seguir, temos 

uma visão dos projetos PSA-Água na mata atlântica: 

 
de maneira geral, as iniciativas necessitam de mais de uma instituição para a sua 
realização, tendo como fontes de recursos para pagamentos, basicamente 
orçamentos públicos, assim como recursos de Comitês de Bacia Hidrográficas 
(CBHs), através da cobrança pelo uso da água e de empresas fornecedoras de 
água para a população. De uma maneira mais tímida, os arranjos de 
financiamento envolvem a iniciativa privada. As iniciativas de PSA para proteção 
de recursos hídricos têm sido, em maior parte, lideradas por prefeituras 
municipais e, em alguns casos, pelas empresas municipais de água, podendo ser 
observada também uma forte participação dos órgãos estaduais de meio 
ambiente e/ou recursos hídricos, de organizações não governamentais (ONGs) e 

da ANA (VEIGA; GAVALDÃO, 2011, p. 124). 
 

Os projetos de PSA-Água desenvolvidos na mata atlântica brasileira atuam na 

conservação de áreas de remanescentes florestais, restauração florestal e regeneração 

assistida em bacias hidrográficas, que provêm recursos hídricos para aproximadamente 

38 milhões de brasileiros (VEIGA; GAVALDÃO, 2011, p. 124). 

A proteção ambiental proporcionada pelos proprietários rurais a fim de conservar 

o ciclo hidrológico acaba por proteger (de forma direta ou indireta) outros serviços 

ecossistêmicos. Por exemplo, as áreas que seriam desmatadas serão preservadas 

devido ao PSA-Água, mas também terão efeito na redução de emissões de dióxido de 

carbono através do desmatamento evitado, assim como a regeneração de outras áreas 

será responsável pelo sequestro de carbono. Além disto, a proteção destas áreas terá 

efeitos positivos na proteção do solo e da biodiversidade, citando apenas dois outros 

serviços ecossistêmicos adicionais. A seguir, na qualidade de estudo de caso de PSA-

Água, descrevemos mais detalhadamente o Projeto Conservador das Águas, 

desenvolvido em Extrema, Minas Gerais. 

2.1. Projeto Conservador das Águas, Extrema-MG 

O projeto conservador das Águas de Extrema, Minas Gerais tem como objetivo 

manter a qualidade dos mananciais do município e promover a adequação ambiental 

das propriedades rurais, devido à constatação de que mecanismos de comando e 

controle como instrumentos de gestão ambiental estavam esgotados, sem garantias do 

aumento da cobertura vegetal ou a preservação dos mananciais. Neste contexto, um 

instrumento econômico na linha dos PSA se mostrava mais eficiente (PEREIRA, 2013). 

Além disto, tem o fato de que a sub-bacia dos rios Jaguari e Jacareí, que corta a região 

de Extrema, ser responsável por 22 m³/s dos 33 m³/s de água destinados ao 

abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), por meio do Sistema 
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Cantareira (Bacia PCJ, formada pelos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí). Quase metade 

da população da RMSP, isto é, mais de 9 milhões de pessoas, utiliza a água produzida 

desse sistema (KFOURI; FAVERO, 2011). 

No projeto, o destaque é para a adequação ambiental da propriedade, sendo que 

os serviços ambientais gerados nestas propriedades, como água com qualidade, 

sequestro de CO2, entre outros, são os seus principais produtos. O programa Produtor 

de Água da ANA, em 2001, só tinha como meta as práticas de conservação de solo; no 

Conservador das Águas foram acrescentadas metas de cobertura vegetal e saneamento 

ambiental das propriedades rurais (PEREIRA, 2013). O projeto foi concebido pela 

Prefeitura de Extrema para a adequação ambiental das propriedades rurais porque a 

região apresenta relevo montanhoso, sendo que boa parte das áreas das propriedades 

são Áreas de Proteção Permanente (APP), devido à angulação do terreno e presença de 

nascentes e corpos d’água. O projeto foi instituído legalmente1 e assumido no 

orçamento da prefeitura. A fonte desse recurso é o Fundo Municipal para Pagamentos 

por Serviços Ambientais (FMPSA), cuja criação foi um fato essencial para a viabilidade 

do projeto. A Lei nº 2.482, publicada em fevereiro de 2009, permite que o FMPSA receba 

repasses do Comitê de Bacias Hidrográficas e de outros parceiros, como o governo 

estadual, ou ainda receba créditos da venda de carbono ou doação de empresas e/ou 

pessoas (KFOURI; FAVERO, 2011). Nesse sentido, parte dos recursos vem da cobrança 

pelo uso dos recursos hídricos de domínio da união (Cobrança Federal), que foi 

implantada nas bacias PCJ a partir de 2006. 

O Projeto Conservador das Águas pretende atender às seguintes metas: 1) 

Adoção de práticas conservacionistas de solo, com finalidade de abatimento efetivo da 

erosão e da sedimentação; 2) Implantação de sistema de saneamento ambiental rural 

(tratamento de efluentes domésticos, abastecimento de água potável e coleta seletiva 

de lixo); 3) Implantação e manutenção de APP; 4) Implantação da Reserva Legal (RL) 

(PEREIRA, 2013; PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA, 2010, artigo 2º). 

As características gerais das propriedades participantes do projeto são: tamanho 

médio (< 30 ha e acima de 2 ha, como previsto na lei 2100/05); produção leiteira ou 

de corte extensiva de baixa tecnologia; pequenos produtores familiares de baixa renda 

(PEREIRA, 2013). O monitoramento é feito por funcionários da Prefeitura, apoiados 

pelos parceiros do projeto a partir da quantidade e qualidade de água segundo Protocolo 

de Monitoramento apoiado pela ANA e vistorias periódicas para a efetivação dos 

pagamentos aos produtores (VEIGA; GAVALDÃO, 2011, p. 148). 

O apoio financeiro - o PSA, propriamente dito – aos proprietários habilitados é 

calculado para a área total da propriedade, pois o projeto prevê a sua adequação 

ambiental. O valor previsto é de 100 Unidades Fiscais de Extrema (UFEX) anuais por 

hectare, sendo que cada UFEX valia R$1,41 em 2005 e R$1,98 em 2012. Este valor é 

acima do valor de arrendamento por hectare por ano (cerca de R$120,00) e o 

pagamento é mensal. Os contratos para a realização dos PSA têm duração de 4 anos; 

os primeiros realizados em 2007 foram renovados em 2011 para até 2015 (PEREIRA, 

2013). Entre 2007 e 2011, o projeto englobou ao todo 100 contratos, para um total de 

2.850 hectares e R$1.109.814 pagos em PSA.  

Além dos benefícios financeiros, foi realizado um estudo comparativo do uso do 

solo da microbacia das Posses, uma das 7 microbacias que compõe a sub-bacia do Rio 

Jaguari, em 2009, “a cobertura de vegetação secundária inicial aumentou de 21,2 

hectares para 63,9 hectares, mais de 200%, e a cobertura de vegetação secundária 

médio-avançada aumentou de 18,5 hectares para 19,7 hectares” (KFOURI; FAVERO, 

2011, p. 55). Desta forma, este é um projeto com potencial de reverter uma tendência 

                                           

1 Lei nº. 2100 de 12 de dezembro de 2005, que “cria o Projeto Conservador das Águas, autoriza o executivo 
a prestar apoio financeiro aos proprietários rurais e dá outras providências” (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
EXTREMA, 2005) e regulamentado atualmente pelo Decreto nº. 2409 de 29 de dezembro de 2010 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA, 2010). 
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em relação aos futuros cenários de escassez de água, podendo ser adequado e 

implementado em outros municípios brasileiros. 

3. PSA de Carbono 

A inter-relação entre várias funções ecológicas e os serviços ambientais 

decorrentes destas permite que sejam constituídas estratégias de minimização de 

impactos antrópicos. Neste contexto, temos diversas iniciativas que buscam reduzir as 

emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).  

 
O PSA representa uma poderosa ferramenta de mitigação e adaptação às 
mudanças climáticas, na medida em que protege diversos serviços 
ecossistêmicos que aumentam a resiliência dos ecossistemas e promovem a 
mitigação dos Gases de Efeito Estufa (GEE), como são exemplos de proteção da 
biodiversidade, o controle de enchentes, o sequestro e a estocagem de carbono 
(TEJEIRO; STANTON; LAVRATTI, 2014 p. 12). 
  

As emissões de GEEs brasileiras, em Ceq
2, divulgadas pelo Ministério de Ciência 

e Tecnologia (MCT) em 2014, apresenta como principais fontes em 2012: energia e 

agropecuária (37% cada), uso de terra e florestas (15%), processos industriais (7%) e 

tratamento de resíduos (4) (MCT, 2014, p. 17). Os principais GEEs no contexto brasileiro 

em 2012 foram CO2 (55,4%), NH4 (29,1%) e N2O (14,9%). O “uso de terra e florestas” 

ou “mudança no uso do solo” está relacionado à atividade de agropecuária devido à 

ocupação de novas áreas com vegetação nativa, isto é, desmatamento, principalmente 

de cerrado e florestas, para uso comercial, muitas vezes ocupadas por soja e gado de 

corte. Este setor é muito importante no contexto brasileiro, pois durante as discussões 

sobre a revisão da legislação ambiental3 entre os anos de 2009 e 2012, diversos setores 

do agronegócio insistiam na redução da proteção ambiental para ampliar a área 

destinada a agricultura, mesmo com diversas estatísticas demonstrando a baixa 

produtividade agropecuária e uma grande extensão de áreas abandonadas (LAMIM-

GUEDES, 2013). 

Os PSA de Carbono buscam preservar a floresta em pé, evitando as emissões de 

GEEs, através de diferentes mecanismos. No Estado de Minas Gerais4 e do Amazonas5, 

assim como na esfera federal6, há Programas “Bolsa Verde” ou “Bolsa Floresta” 

instituídos para a proteção ou recomposição da cobertura vegetal, apesar de não ser 

nomeadamente um PSA de Carbono, a associação é inevitável. Estes programas, de 

forma geral, oferecem recompensas financeiras conforme a área florestal da 

propriedade. O programa do Estado do Amazonas também prevê também aspectos 

sociais:  

 

A adesão voluntária ao programa requer: a participação em oficinas, capacitação 
em mudanças climáticas e serviços ambientais; a não abertura de novas áreas 
de roçado em áreas de florestas primárias; e o ingresso ou permanência dos 
filhos na escola. O programa visa apoiar e potencializar respostas às demandas 
sociais e econômicas das populações ribeirinhas das [Unidades de Conservação] 
estaduais do Amazonas. A visão estratégica é melhorar a qualidade de vida por 

                                           

2 Carbono equivalente é um cálculo que se refere ao poder de radiação dos Gases Causadores de Efeito 
Estufa e toma como referência o CO2. Os valores de converção adotados para o NH4 é 21 (cada mólecula de 
metano, em termo de geração de efeito estufa, equivale a 21 de gás carbônico) e 310 para o N2O.  
3 Período referente ao trâmite do Projeto de Lei que altera o Código Florestal no Senado Nacional e a 
aprovação da Lei Federal nº. 12.651/2012 (BRASIL, 2012). 
4 Lei Estadual 17.727 de 2008 e regulamentado pelo Decreto 45.113 de 2009. Site: 
http://www.ief.mg.gov.br/bolsa-verde  
5 Lei Estadual 3.135 de 2007, sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento 
Sustentável do Amazonas, e Lei Complementar 53 de 2007, sobre o Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação (Seuc). 
6 Lei Federal nº 12.512 de 2011.  

http://www.ief.mg.gov.br/bolsa-verde
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meio da valorização da floresta em pé (FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL, 
s.d.). 

 

O objetivo destas e de outras políticas públicas ambientais no país é diminuir as 

emissões globais de gases causadores do aquecimento global através de 

desmatamento. Desta forma, reconhece-se a importância das florestas para o sequestro 

de carbono.  

 

3.1 Redução de Emissões provenientes de Desmatamento e Degradação 

Florestal (REDD) 

Dentro dos PSA de carbono, temos um esquema chamado de Redução de 

Emissões provenientes de Desmatamento e Degradação Florestal (REDD), que é uma 

compensação para evitar emissões de gases que provocam o aquecimento global pela 

derrubada de florestas. Assim, países que possuem grandes áreas naturais, sobretudo 

florestas, como o Brasil, recebem financiamento internacional para não desmatar. Este 

financiamento acontece de país para país ou de instituições para país e está baseado 

no princípio da Organização das Nações Unidas (ONU) de que países desenvolvidos têm 

a obrigação de auxiliar os outros na redução de suas emissões de GEEs. Faz-se 

importante lembrar que no Brasil, entre os principais fatores que levam ao 

desmatamento está o agronegócio, que é responsável por 33% do Produto Interno 

Bruto (PIB), 42% das exportações totais e 37% dos empregos brasileiros (MAPA, 2016). 

Portanto, a proposta deste PSA é fazer com que a floresta passe a se tornar rentável, 

diminuindo a pressão pelo seu desmate. 

Nos últimos anos foi acrescentado o sinal de “+”, indicando que, além do 

desmatamento evitado e do reflorestamento, deve-se considerar o papel da 

conservação, do manejo sustentável e do aumento de estoques de carbono nas 

florestas. O Anexo I da Decisão 1 da COP16 (Acordos de Cancun) traz orientações para 

os países em desenvolvimento implementarem ações de REDD+. As salvaguardas que 

esses países, incluso o Brasil, devem promover e apoiar têm foco: 

 

1. na garantia de direitos, especialmente de povos indígenas e populações 
tradicionais, que são considerados vulneráveis; 2. na integridade ambiental dos 
resultados de redução de emissões alcançados, de modo a evitar deslocamento 
das atividades que causam o desmatamento para outras regiões e a não-
permanência ou perda de estoques de carbono concentrado nas florestas; 3. e 
no reforço à boa governança, à transparência e à participação (MMA, 2012, s.p.). 

 

Obviamente que a implantação de qualquer PSA não é simples, demandando um 

esforço conjunto entre Estado, empresas e sociedade civil, no caso do REDD+ tal 

complexidade é aumentada devido às questões de relações internacionais. De acordo 

com esta lógica colaborativa, o Secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade 

Ambiental, Carlos Klink, defendia a criação de uma cadeia com manejo adequado: seja 

com extrativismo, como castanheiros, seja de forma mais industrial, com manejo de 

madeira certificada produzida de forma sustentável e com alto valor, feito de maneira 

altamente sustentável (MMA, 2013b).  

A polêmica para aprovação global do REDD gira em torno de dois pontos 

principais: o uso de créditos de carbono obtidos por países desenvolvidos para 

compensar suas emissões; e os mecanismos de controle e verificação da redução da 

liberação de gases por desmatamento. O Brasil defende que o financiamento seja feito 

por fundos e mercados voltados para o PSA voluntários porque acredita que os créditos 

de carbono podem ter um impacto negativo na redução do desmatamento, já que o 

preço está deprimido (MMA, 2013a).  



 

InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 12 no 1 – Junho de 2017 

 
11 

 

Seguindo a lógica brasileira, foi criado em 2008 o Fundo Amazônia7 como 

principal arranjo de apoio internacional às ações de REDD+ no país. Administrado pelo 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), já recebeu 

1.002.322.969,68 de dólares do Governo da Noruega e 28.323.207,40 de dólares do 

Governo da Alemanha e mais 6.788.152,85 de dólares da Petrobras (MMA, 2016; 

FUNDO AMAZÔNIA, 2016a). Apesar deste montante, até 1 de novembro de 2016, foram 

apoiados 85 projetos com valor total desembolsado de apenas R$ 623.764.034,30 

(FUNDO AMAZÔNIA, 2016b). O Fundo Amazônia opera por meio de uma medição 

transparente do desmatamento através do Prodes (Projeto de Monitoramento da 

Floresta Amazônica Brasileira por Satélite), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) e verificada pelo Comitê Técnico do Fundo Amazônia (CTFA) (INPE, 2016). Os 

países doadores não recebem créditos de carbono, apenas um documento nominal 

registrando a doação. Em novembro de 2009, o Serviço Florestal Brasileiro lançou o 

primeiro levantamento de projetos relacionados ao assunto em execução no país. 

Desde junho de 2010 o Ministério do Meio Ambiente coordena o debate em torno 

das negociações para a elaboração de uma Estratégia Nacional de REDD+. Em 2015, 

foi criada a “Comissão Nacional para REDD+”8 que é responsável por coordenar, 

acompanhar e monitorar a implementação da Estratégia Nacional para REDD+ do Brasil, 

sendo que este documento foi publicado no começo de 2016 (MMA, 2016, p. 21). O 

objetivo geral desta estratégia é contribuir para a mitigação da mudança do clima por 

meio da “eliminação do desmatamento ilegal, da conservação e da recuperação dos 

ecossistemas florestais e do desenvolvimento de uma economia florestal sustentável de 

baixo carbono, gerando benefícios econômicos, sociais e ambientais”. A Estratégia 

Nacional de REDD+ está dividida em três linhas de ação: 

1. Coordenação de Políticas Públicas de Mudança do Clima, Biodiversidade e 

Florestas, Incluindo Salvaguardas. 

2. Mensuração, Relato e Verificação (MRV) de Resultados. 

3. Captação de Recursos de Pagamento por Resultados de REDD+ e Distribuição 

de Benefícios. 

As decisões internacionais da ONU, que na Cop-19 (Varsóvia - Polônia, 2013), 

determinou que o Fundo Verde para o Clima terá papel de canalizar os recursos para 

projetos e governos, que terão agências nacionais para supervisionar o uso do dinheiro. 

Os fundos irão para os países recebedores quando eles puderem provar ter reduzido 

emissões de carbono sem prejudicar comunidades locais ou a biodiversidade. Desta 

forma, espera-se para os próximos anos maior adesão a este tipo de PSA e, 

consequentemente, um papel mais relevante na conservação das florestas e de seus 

serviços ecossistêmicos.  

 

4. Pagamentos por serviços ambientais para a conservação da 
biodiversidade 

Carnívoros, como a Onça-pintada (Panthera onca L., 1758, Felidae) e a Onça-

parda (Puma concolor L., Felidae), ocupam o topo da cadeia alimentar e têm um papel 

fundamental no equilíbrio dos ecossistemas, pois atuam na regulação do tamanho 

populacional de outras espécies animais. Em função disso, geralmente, necessitam de 

áreas extensas e com habitat de boa qualidade para sobreviver. Na ausência de 

predadores, suas presas naturais, como mamíferos herbívoros (veados), roedores 

(capivaras, ratos), aves (pombas), répteis (cobras) e insetos (gafanhotos) tendem a se 

                                           

7 Decreto n°. 6.527/2008. 
8 Decreto no 8.576, de 26 de novembro de 2015. 
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multiplicar exponencialmente, podendo trazer sérios prejuízos à agricultura e 

consideráveis perdas financeiras (PITMAN et al., 2002, p. 21).  

A extinção das onças-pintadas, provavelmente, interromperá as interações 

predador-presa, com efeitos imprevisíveis sobre o funcionamento do ecossistema. 

Segundo Galetti et al. (2013), existem cerca de 250 onças-pintadas adultas na mata 

atlântica9 (Brasil e inclui áreas de Argentina e Paraguai), distribuídas em oito populações 

isoladas. Com essa situação, a Mata Atlântica, em breve, poderá ser o primeiro bioma 

tropical no mundo a perder seu maior predador de topo. A expansão da fronteira 

agrícola, a formação de pastagens para o gado e o desmatamento reduzem os 

ambientes naturais e aumentam o contato entre predadores e animais domésticos, 

sobretudo, em áreas próximas aos poucos remanescentes de habitats naturais, o que 

leva alguns predadores a atacar a criação doméstica, colocando-os em sérios conflitos 

com os criadores (MARCHINI et al., 2011, p. 9). Entre as estratégias para a proteção 

das onças-pintadas estão a preservação florestal e a conexão entre fragmentos 

florestais. Aliado a isto, é necessário avaliar também as melhores maneiras de reduzir 

a mortalidade de onças induzida pelo homem, incluindo formas de resolver conflitos 

entre onças e criadores de gado e para reduzir a caça esportiva e o impacto das estradas 

(PAVIOLO et al., 2016). 

Embora em alguns casos isolados as onças possam causar grande prejuízo ao 

pecuarista, dados obtidos no Pantanal, no sul da Amazônia e no oeste do Paraná 

demonstraram que, em média, uma ou duas a cada 100 cabeças de gado são perdidas 

devido ao ataque por onça-pintada anualmente (MARCHINI et al., 2011). No entanto, 

é preciso ver estes casos de predação em contexto mais amplo. Ainda que a perda de 

um bezerro para quem tem um rebanho de 100 cabeças possa parecer bastante, em 

geral são as outras causas de mortalidade – doenças, acidentes, problemas no parto, 

picadas de cobra, afogamento e desnutrição – que trazem maior prejuízo ao produtor. 

Portanto, para melhorar a produtividade da pecuária, faz mais sentido investir primeiro 

em melhores práticas de manejo do gado, e não na eliminação da onça-pintada 

(MARCHINI et al., 2011). 

Uma estratégia eficaz para a conservação da onça-pintada deve integrar vários 

critérios, como apresentado por Hoogesteijn e Hoogesteijn (2011, p. 13-14): 1) criação 

e ampliação de área protegidas de extensão mais adequadas para o manejo da espécie 

em toda sua área de distribuição; 2) mecanismos para evitar o abate ilegal de 

carnívoros e suas presas selvagens; 3) propostas para a conservação de felinos em 

fazendas, como a produção de carne orgânica, fomento ao turismo, incluindo 

compensações devido à “proteção da biodiversidade” (tais propostas são dependentes 

do reforço dos mecanismos para evitar a caça ilegal); 4) atividades de extensão e 

educação, incluindo para a adoção do manejo dos rebanhos de forma a reduzir a 

possibilidade de ataques. 

Programas de compensação ou bonificações devido a ataques realizados por 

grandes carnívoros, sobretudo a onça-pintada no contexto latino-americano, são uma 

forma de proteger estas espécies das represálias por parte dos produtores rurais e um 

incentivo à convivência com esses animais. Como as compensações representam uma 

ação de proteção à biodiversidade, também são consideradas uma forma de PSA. Na 

Mata Atlântica, esse tipo de estratégia para conservação das onças é uma estratégia 

muito importante, pois o número de onças é pequeno e, consequentemente, a 

ocorrência de predação também, facilitando a implementação de sistemas deste tipo 

(PALMEIRA; BARRELLA, 2007). 

Uma barreira a este tipo de iniciativa é a resistência cultural dos proprietários 

em aceitar a presença de onças e outros carnívoros, parte devido aos prejuízos 

                                           

9 Uma avaliação mais recente, Paviolo et al. (2016), projeta que existam quase 300 onças na mata atlântica, 
distribuída por três países: Brasil, Argentina e Paraguai. 
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causados e pela crença de serem animais assassinos, que podem atacar os moradores 

(fato que ocorre raramente). Além disso, há outras dificuldades, como destacadas por 

Conforti e Azevedo (2002, p. 53-54): 

 
quando um animal doméstico é abatido, pode parecer mais simples indenizar o 
proprietário e assim resolver imediatamente o problema. Isso não é verdade. Em 
primeiro lugar, o proprietário não sentirá a necessidade de adequar sua 
propriedade para evitar outros ataques de predadores. Em segundo lugar, a 
indenização representa um investimento que beneficia propriedades que não 
possuem um manejo adequado de animais domésticos. Em terceiro lugar, órgãos 
ambientais estaduais e federais carecem de pessoal qualificado para prestar 
atendimentos de ocorrência de predação e consequentemente confirmar os 
casos. Por fim, o predador responsável pelos ataques permanece com o mesmo 
padrão de predação às criações, sem que a solução para o problema seja 
alcançada, podendo até vir a ser abatido. 
 

Um problema adicional é o volume de recursos para estes programas de 

compensação, apesar do volume de recursos gastos na compensação ser menor do que 

a criação e manutenção de unidades de conservação (INSTITUTO ONÇA-PINTADA, 

2009). Além desse problema, um programa desses tem vários desafios técnicos, como 

a identificação da maioria das predações ser realizada por meio das carcaças, mas 

mesmo quando estas não são encontradas, a causa do desaparecimento ainda é 

atribuída às onças. Essa situação ocorre apesar de existirem alguns padrões que 

permitem a identificação da espécie responsável pelo ataque (padrões descritos em 

vários guias como: PITMAN et al., 2002 e MARCHINI et al., 2011). 

As compensações podem ser pagas pelo governo ou por organizações 

conservacionistas e têm sido empregadas na Suíça, Estados Unidos, Índia e Argentina 

(HOOGESTEIJN, 2004). No Brasil, uma iniciativa pioneira de compensações, 

desenvolvida no Pantanal, pelo Instituto Onça-Pintada (2009), estabelecia que: o 

fazendeiro localizava a carcaça e o Instituto pagava o prejuízo, com um contrato para 

que eles não matassem as onças. Esses produtores receberam GPS, câmera digital, os 

funcionários foram treinados para reconhecer a causa mortis, e, no caso de ser um 

ataque por carnívoro, identificar a espécie responsável pelo ataque. Segundo Leonardo 

Silveira: “Eles achavam a carcaça, checávamos e pagávamos. Fizemos isso durante 2 

anos e assim avaliamos o operacional e o custo de um programa desse tipo, além de 

demonstrar que o prejuízo atribuído às onças é muito menor do que se falava” 

(INSTITUTO ONÇA-PINTADA, 2009). Neste projeto, chamado Onça-Social, 11 

propriedades rurais do Pantanal foram acompanhadas, englobando uma área superior 

a 280.514 hectares onde 55.000 cabeças de gado são criadas. As ações do projeto 

incluíram a compensação financeira para os proprietários e assistência médica para 

funcionários das propriedades parceiras. O projeto compensou cerca de 100 carcaças 

de gado e providenciou assistência médica e odontológica a 242 pessoas, entre 

funcionários e familiares, nos anos de 2002 a 2004. Os resultados positivos desse 

projeto mostram que o manejo do conflito onça-pecuarista é viável em escala local 

(INSTITUTO ONÇA-PINTADA, 2009). Segundo Hoogesteijn (2004, p. 17):  

 
[esse tipo de iniciativa] poderia ser uma proposta válida para a conservação de 
felinos em fazendas particulares de gado na América Latina em conjunto com 
organizações conservacionistas privadas, se acompanhada da proteção das 
populações de espécies silvestres que constituem as presas principais dos felinos, 
evitando a caça indiscriminada e oportunista de onças-pintadas e pardas e 
implementando as medidas de manejo de gado que tendem a minimizar as 
predações, explicadas anteriormente. 
 

Nesse contexto, o uso das compensações é uma ação complementar em um 

programa maior com várias ações, incluindo a diversificação de fontes de renda, com o 

incremento do turismo, por exemplo, e comprometimento governamental – para conter 

a caça e outras ações -, de instituições não governamentais – apoio financeiro e técnico 

– e da própria comunidade envolvida. Entre os resultados deste programa espera-se 
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uma redução do conflito humano-onças e, consequentemente, uma maior proteção a 

essa espécie, assim como da biodiversidade e serviços ecossistêmicos relacionados. 

5. Considerações finais 

Os três estudos de caso relatados neste texto demonstram que a 

heterogeneidade é característica em relação aos PSA devido a algumas particularidades: 

diversidade de serviços ambientais, diferentes meios de valorar um bem natural, 

variedade de arranjos institucionais envolvidos nesses projetos e de fontes de 

financiamento. Além disso, são projetos muito complexos, pois cada iniciativa deve 

respeitar esquemas locais ou regionais, em consonância com dinâmicas nacionais e 

internacionais. Apesar da falta de uma política nacional de PSA, é inegável o potencial 

dos programas como mecanismos de geração de renda e estímulos à conservação 

ambiental. 

Os arranjos envolvendo PSA não devem “ter como principal objetivo a melhora 

das condições socioeconômicas dos participantes, sob pena de perder-se no universo 

de políticas assistencialistas às quais pretende ser uma alternativa” (TEJEIRO; 

STANTON; LAVRATTI, 2014 p. 12). Apesar disto, melhorias socioeconômicas têm sido 

registradas.  

Um aspecto relevante e ainda pouco abordado no Brasil é a mobilização social 

para a criação ou manutenção de um PSA. Em outros países da América Latina, por 

exemplo, organizações não governamentais (ONGs) realizam campanhas para adesão 

dos cidadãos para financiamento de programas como os de conservação de recursos 

hídricos. Os recursos advindos destas pessoas garantem um maior controle social sobre 

as ações desenvolvidas e uma maior probabilidade de que os PSA tenham maior 

duração. A ONG Rare10 realiza campanhas conservacionistas em vários locais do mundo, 

com diversos projetos envolvendo programas de compensação ambiental (que podem 

ser pagamentos ou não) focados em recursos hídricos no México e países andinos. Entre 

as ações de mobilização está o uso de revista em quadrinhos e radionovelas (NAVA, 

2014). Este tipo de ação demonstra que a escolha do meio de comunicação, seja rádio, 

televisão, redes sociais ou cartazes devem ser adequados ao público-alvo. 

Neste texto, buscamos oferecer uma visão geral sobre os PSA. Apesar dos 

estudos publicados anualmente, ainda há várias questões a serem esclarecidas. Uma 

destas são os grupos que questionam os PSA, como o Carta de Belém11 e o World 

Rainforest Movement (WRM)12, e as publicações A Métrica do Carbono: Abstrações 

Globais e Epistemicídio Ecológico (MORENO; CHASSÉ; FUHR, 2016) e Visões 

Alternativas ao Pagamento por Serviços Ambientais (CARTA DE BELÉM; FASE, 2016), 

partindo da posição de que “os mecanismos de mercado como instrumentos para 

reduzir as emissões de carbono, baseados na firme certeza que o mercado não é o 

espaço capaz de assumir a responsabilidade sobre a vida no planeta” (CARTA DE BELÉM, 

2009, s.p.). Neste sentido, convidamos a leitura destes para ter uma visão mais ampla 

sobre a temática.  

Sugere-se que mais estudos acerca desta temática sejam realizados de maneira 

a aprofundar diferentes técnicas de PSA além das supracitadas e, concomitantemente 

a isso, uma maior divulgação das experiências do poder público e privado em relação 

ao tema, pois, como se pôde observar ao longo do trabalho existem iniciativas isoladas 

e projetos de lei parados exatamente pela falta de diálogo entre sociedade civil, estado 

e empresários.  

 

                                           

10 https://www.rare.org/pt-br  
11 http://www.cartadebelem.org.br/site/  
12 http://wrm.org.uy/pt/navegue-por-tema/mercantilizacao-da-natureza/comercio-de-servicos-ambientais/  

https://www.rare.org/pt-br
http://www.cartadebelem.org.br/site/
http://wrm.org.uy/pt/navegue-por-tema/mercantilizacao-da-natureza/comercio-de-servicos-ambientais/


 

InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 12 no 1 – Junho de 2017 

 
15 

 

6. Referências 

ANA (Agência Nacional de Águas). Programa Produtor de Água. Disponível em: 

<http://produtordeagua.ana.gov.br/Principal.aspx>. Acesso em: 04 fev. 2016. 

BORN, R H.; TALOCCHI, S. Proteção do Capital Social e Ecológico: por meio de 

compensações por serviços ambientais (CSA). São Paulo: Peirópolis; São Lourenço da 

Serra, SP: Vita Civilis, 2002.  

BRASIL. Lei nº. 12.651, de 25 de maio de 2012 (Novo Código Florestal). 2012.  

CARTA DE BELÉM. Grupo Carta de Belém. 2009. Disponível em: 

<http://www.cartadebelem.org.br/site/about/>. Acesso em: 17 nov. 2016.  

CARTA DE BELÉM; FASE. Visões Alternativas ao Pagamento por Serviços 

Ambientais. Rio de Janeiro, 2016. 

CONFORTI, V. A.; AZEVEDO, F. C. C. Abordagem do problema da predação: relação 

com produtores, indenização e translocação. In: PITMAN, M. R. P. L. et al. Manual de 

identificação, prevenção e controle de predação por carnívoros. Brasília: 

IBAMA, 2002, p. 53-54. 

COSTANZA, R. et al. The value of the world’s ecosystem services and natural capital. 

Nature, v. 387, p. 253-260, 1997. 

DAILY, G. C. Nature`s Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems. 

Washington: Island Press, 1997. 

EHRLICH, P. R. A perda da diversidade: causas e consequências. In: WILSON, E. O. 

Biodiversidade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997, p. 27-40. 

FERREIRA NETO, P. S. Avaliação do Proambiente Programa de 

Desenvolvimento Socioambiental da Produção Familiar Rural. Brasília: MMA, 

2008. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/estruturas/sds_proambiente/_arquivos/33_051220080405

36.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2016. 

FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL. Como funciona o Bolsa Floresta. Disponível 

em: <http://fas-amazonas.org/pbf/>. Acesso em: 17 nov. 2016. 

FUNDO AMAZÔNIA. Doações. 2016a. Disponível em: 

<http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/fam/site_pt/Esquerdo/Doacoes>

. Acesso em: 17 nov. 2016. 

FUNDO AMAZÔNIA. Projetos apoiados. 2016b. Disponível em: 

<http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/fam/site_pt/Esquerdo/Projetos_

Apoiados/>. Acesso em: 17 nov. 2016. 

GALETTI, M. et al. Atlantic Rainforest’s Jaguars in Decline. Science, v. 342, p. 930, 

2013. 

HOOGESTEIJN, R. Manual sobre os problemas de predação causados por 

onças-pintadas e onças-pardas em fazendas de gado. Rio de Janeiro: WCS, 

2004.  

HOOGESTEIJN, R.; HOOGESTEIJN, A. Estratégias Anti-Predação para Fazendas 

de Pecuária na América Latina: um guia. Campo Grande: Panthera, 2011. 

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. Projeto PRODES: monitoramento 

da floresta amazônica brasileira por satélite. 2016. Disponível em 

<http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php>. Acesso em 17 nov. 2016. 

INSTITUTO ONÇA-PINTADA. Entrevista com Leandro Silveira. 2009. Disponível em: 

<http://www.jaguar.org.br/pt/sobre-nos/entrevista-com-leandro-silveira/>. Acesso 

em 17 nov. 2016. 

http://www.cartadebelem.org.br/site/about/
http://www.mma.gov.br/estruturas/sds_proambiente/_arquivos/33_05122008040536.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/sds_proambiente/_arquivos/33_05122008040536.pdf
http://fas-amazonas.org/pbf/
http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/fam/site_pt/Esquerdo/Doacoes
http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/fam/site_pt/Esquerdo/Projetos_Apoiados/
http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/fam/site_pt/Esquerdo/Projetos_Apoiados/
http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php
http://www.jaguar.org.br/pt/sobre-nos/entrevista-com-leandro-silveira/


 

InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 12 no 1 – Junho de 2017 

 
16 

 

JESUS, A. PL.792/2007. Câmara Federal. 2007. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=34878

3>. Acesso em 17 nov. 2016. 

LAMIM-GUEDES, V. O código florestal brasileiro: divergências entre a política e 

evidências científicas. HOLOS Environment (Online), v. 13, n. 2, p. 122-129, 2013.  

KFOURI, A.; FAVERO, F. Projeto Conservador das Águas Passo a Passo. Brasília: 

The Nature Conservancy do Brasil, 2011. 

MAGGI, B. Projeto de Lei do Senado, n. 276 de 2013. Senado. 2013. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=113566>. 

Acesso em: 04 fev. 2016. 

MARCHINI, S.; CAVALCANTE, S. M. C.; PAULA, R. C. Predadores silvestres e 

animais domésticos: guia prático de convivência. Brasília: ICMBio, 45 p, 2011.  

MCT (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação). Estimativas anuais de 

emissões de gases de efeito estufa no Brasil. 2 ed. Brasília: MCT, 2014.  

MEA (Millennium Ecosystem Assessment). Ecosystems and Human Well-being: 

Synthesis. Washington: Island Press, 2005. 

MMA (Ministério do Meio Ambiente). Brasil e o REDD+. 2013a. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/redd/index.php/pt/redd/o-que-e-redd>. Acesso em: 04 

fev. 2016. 

______. Financiamento. 2016. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/redd/index.php/financiamento>. Acesso em: 17 nov. 2016. 

______. Mitos e Verdades: Mito: Pagamentos de Serviços Ambientais (PSAs) e REDD+ 

levarão à mercantilização da natureza. 2013b. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/redd/index.php/redd/mitos-e-verdades/psa-e-redd>. 

Acesso em: 04 fev. 2016.. 

______. Salvaguardas para REDD+. Nota Informativa Nº 2, Agosto de 2012. 

MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento). Disponível em: 

<http://www.agricultura.gov.br/>. Acesso em 17 Nov. 2016. 

MORENO, C.; CHASSÉ, D. S.; FUHR, L. A Métrica do Carbono: Abstrações Globais e 

Epistemicídio Ecológico. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2016. 

NAVA, N. Radionovelas para el cambio social. Textura, Canoas, n. 30, p. 44-71, 

2014. 

PAGIOLA, S.; Von GLEHN, H. C.; TAFFARELLO, D. Pagamentos por serviços 

ambientais. In: PAGIOLA, S.; von GLEHN, H. C.; TAFFARELLO, D. Experiências de 

Pagamentos por Serviços Ambientais no Brasil. São Paulo-SP: Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo, 2013. p. 17-27. 

PALMEIRA, F. B. L.; BARRELLA, W. Conflitos causados pela predação de rebanhos 

domésticos por grandes felinos em comunidades quilombolas na Mata Atlântica. Biota 

Neotropica, v. 7. N. 1, 2007. 

PAVIOLO et al. A biodiversity hotspot losing its top predator: The challenge of jaguar 

conservation in the Atlantic Forest of South America. Nature, Scientific Reports, n. 6, 

2016. 

PEREIRA, P. H. Projeto Conservador das Águas - Extrema. In: PAGIOLA, S.; Von 

GLEHN, H. C.; TAFFARELLO, D. Experiências de Pagamentos por Serviços 

Ambientais no Brasil. São Paulo-SP: Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo, 2013. p. 29-40. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=348783
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=348783
http://www.mma.gov.br/redd/index.php/financiamento
http://www.agricultura.gov.br/


 

InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 12 no 1 – Junho de 2017 

 
17 

 

PERU. MINAM (Ministerio del Ambiente). Compensación por servicios 

ecosistémicos: Lecciones aprendidas de una experiencia demonstrativa. Las 

microcuencas Mishiquiyacu, Rumiacu y Almendra de San Martín, Peru. Lima: 

MINAM, 2010. 

PITMAN, M. R. P. L.; OLIVEIRA, T. G. de; PAULA, R. C. de; INDRUSIAK, C. Manual de 

identificação, prevenção e controle de predação por carnívoros. Brasília: 

IBAMA, 2002. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA. Lei nº 2.100 de 21 de dezembro de 2005. 

Conservador das Águas. Disponível em: 

<http://extrema.mg.gov.br/conservadordasaguas/lei_decreto_conservador_das_agua

s.pdf>. Acesso em: 04 fev. 2016. 

SANTOS, P.; BRITO, B.; MASCHIETTO, F.; OSÓRIO, G.; MONZONI, M. Marco 

Regulatório Sobre Pagamento por Serviços Ambientais no Brasil. Belém: 

Imazon, São Paulo: FGV (GVces), 2012. 

TEJEIRO, G.; STANTON, M.; LAVRATTI, P. (Org.). Sistemas estaduais de 

pagamento por serviços ambientais: diagnóstico, lições aprendidas e desafios 

para a futura legislação. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2014. 

VEIGA, F.; GAVALDÃO, M. Iniciativas de PSA de Conservação dos Recursos Hídricos na 

Mata Atlântica. In: GUEDES, F. B.; SEEHUSEN, S. E. Pagamentos por Serviços 

Ambientais na Mata Atlântica: lições aprendidas e desafios. Brasília: MMA, 2011. 

p. 123-181. 

WHATELY, M.; HERCOWITZ, M. Serviços ambientais: conhecer, valorizar e cuidar, 

subsídios para a proteção dos mananciais de São Paulo. São Paulo: Instituto 

Socioambiental, 2008. 

WUNDER, S. Payments for environmental services: Some nuts and bolts. CIFOR 

Occasional Paper No.42. Bogor: CIFOR (Center for International Forestry Research), 

2005. 

WUNDER, S.; (Coord.); BÖRNER, J.; TITO, M. R.; PEREIRA, L. Pagamentos por 

serviços ambientais: perspectivas para a Amazônia Legal. Ed. 2, rev. Brasília: MMA, 

2009. 



InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade 
Vol. 12 no 1 – Junho de 2016, São Paulo: Centro Universitário Senac 
ISSN 1980-0894     
 
Portal da revista InterfacEHS: http://www3.sp.senac.br/hotsites/blogs/InterfacEHS/ 
 
E-mail: interfacehs@sp.senac.br 
 
Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição-Não Comercial-SemDerivações 4.0 

Internacional  
 

18 

Estudo sobre as ações ambientais por microempresas em 
Manaus, AM 

Study on environmental actions by microenterprises in Manaus, AM. 

 

 

Elisabeth de Araújo Moreira1, Roberta Monique da Silva Santos1, Nelson Felipe de 

Albuquerque Lins Neto1, Álefe Lopes Viana2 
1Faculdade Salesiana Dom Bosco; 2IFAM - Manaus 
1Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental; 2Docente de Meio Ambiente 

{elisa.araujomoreira@gmail.com; robertamonicke@gmail.com; trilhasamazonicas@gmail.com; 

alefe.viana@gmail.com} 

Resumo. O objetivo do referido estudo foi analisar a existência de ações ambientais 
em microempresas na cidade de Manaus. A pesquisa, de caráter exploratório, teve 
como instrumento de coleta de dados um questionário contendo perguntas fechadas. 
Além disso, realizou-se visita in loco e observação simples. Quanto às ações 
ambientais foi possível evidenciar o reúso de embalagens plásticas na armazenagem 
de resíduos sólidos, o aproveitamento da iluminação natural, a realização do trabalho 
com luzes apagadas quando possível e o não uso de ar condicionado e outros 
equipamentos eletrônicos sem necessidade. Com relação aos maiores benefícios 
gerados às microempresas por meio dessas ações, foi possível verificar a redução de 
gastos no consumo de água, energia e materiais de trabalho. Contudo, é importante 
que os órgãos de apoio as microempresas reforcem a questão da sustentabilidade 
empresarial, de forma a esclarecer as dúvidas dos comerciantes sobre quais os tipos 
de ações ambientais podem ser incorporadas em seus empreendimentos para gerar 
além dos benefícios econômicos, os sociais e ambientais.  

Palavras-chave: Meio Ambiente, Indústrias, Práticas Sustentáveis. 

Abstract. The objective of this study was to analyze the existence of environmental 
actions in microenterprises in a section of the city of Manaus. The research, of an 
exploratory nature, had as a data collection instrument a questionnaire containing 
closed questions. In addition, an on-site visit and simple observation were carried out. 
Regarding environmental actions, it was possible to highlight the reuse of plastic 
packaging in solid waste storage, the use of natural light, work with lights off when 
possible and the non-use of air conditioning and other electronic equipment without 
necessity. With regard to the greater benefits generated by microenterprises through 
these actions, it was possible to verify the reduction of expenses in the consumption of 
water, energy and work materials. However, it is important that microenterprise 
support agencies reinforce the issue of corporate sustainability in order to clarify 
traders' doubts about what types of environmental actions can be incorporated into 
their ventures to generate beyond economic, social and environmental benefits. 

Key words: Environment, Industries, Sustainable Practices. 
 

http://www3.sp.senac.br/hotsites/blogs/InterfacEHS/
mailto:interfacehs@sp.senac.br
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:elisa.araujomoreira@gmail.com
mailto:robertamonicke@gmail.com
mailto:trilhasamazonicas@gmail.com
mailto:alefe.viana@gmail.com


 

 

 
InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 12 no 1 – Junho de 2017 

 
19 

 

1. Introdução 

 

O meio ambiente sempre foi alvo de constantes discussões, e com as catástrofes que 
estão acontecendo atualmente, surgem novamente as preocupações com a 
probabilidade de escassez e até mesmo esgotamento dos recursos naturais do 
planeta. Segundo Barbieri (2011) “a preocupação com o estado do meio ambiente não 
é recente, mas foi nas últimas três décadas do século XX que ela entrou 
definitivamente na agenda do governo de muitos países [...]”.   

Desde a era pré-histórica os homens sustentam a sua existência, procurando atender 
às suas necessidades, e para satisfazer essas vontades retiravam da natureza todos os 
recursos necessários, pois usufruir do meio ambiente era a única forma de manter a 
sua sobrevivência. Porém, mesmo com toda a sua inteligência o homem não tinha 
capacidade para perceber que a retirada desses recursos agrediam a natureza. Desse 
modo, entende-se que os danos ambientais iniciaram na agricultura, quando o homem 
começou a plantar grandes quantidades para atender as suas necessidades e ainda 
comercializar esses produtos (LEITE et. al., 2011). 

O homem percebendo que, além de retirar recursos da natureza para se manter vivo, 
poderia também obter lucro com os mesmos por meio do comércio, passou então a 
investir cada vez mais nessa prática, prejudicando a fauna e a flora, em prol de 
futuros benefícios econômicos. 

Uma outra forma de degradar o meio ambiente ocorreu no século XVIII com a 
Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra, que foi uma época em que surgiram 
muitas indústrias que ganharam força em todo o mundo com o modelo capitalista, que 
visava apenas o ganho econômico. Com isso, as agressões ao meio ambiente foram 
aumentando, e a industrialização causou muitos problemas, como a alta concentração 
populacional em determinadas áreas em virtude do processo de urbanização, 
crescimento do consumo de recursos naturais para a produção em larga escala, 
poluição do ar, solo e água (DIAS, 2011). 

Por conta do surgimento de muitas indústrias e do pensamento capitalista das 
mesmas, os danos ambientais foram aumentando significativamente, pois a produção 
em larga escala dessas empresas geravam resíduos em proporções maiores, e eram 
totalmente despejados no meio ambiente sem qualquer preocupação. 

No século XX, com os vários desastres ambientais devido a agressão do homem ao 
meio ambiente, foram realizadas conferências e encontros entre países para discutir a 
situação ambiental do planeta. Dessa forma, o movimento ambiental ganhou real 
impulso com encontros como a Conferência de Estocolmo, Rio-92, Rio +10 e Rio +20. 
Foi a partir de então, que a temática ambiental passou a ilustrar publicações, rádios e 
TVs como um novo ator social, que prega a diversidade e igualdade nas relações da 
sociedade. Dentre essas publicações detaca-se 1987, o Relatório Brundtland – Nosso 
Futuro Comum, publicado em 1987 abordando o conceito de Desenvolvimento 
Sustentável” (LEITE et. al., 2011). 

Foi a partir do século XXI que as pessoas começaram a reunir grupos e associações 
para defender a preservação do meio ambiente. Assim, surgiam as chamadas ONG’s 
ambientalistas (Organizações não governamentais), que difundiam informações às 
pessoas, para que as mesmas, percebessem como o meio ambiente foi e ainda é 
agredido pelas empresas e também pela sociedade (LEITE et. al., 2011). A WWF (O 
Fundo para a Vida Selvagem) é uma das principais e primeiras ONGs ambientais e foi 
criada em 1961 (MIGUEL, 2007). 
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Com isso, toda a evolução negativa sofrida pelo meio ambiente durante os séculos, e 
atualmente a mudança de visão ecológica das pessoas, fizeram com que as empresas 
aumentassem sua consciência ambiental. Dessa forma se viram forçadas a repensar 
seus conceitos e integrar a temática ambiental em sua estrutura organizacional 
visando manter sua competitividade e sobrevivência no mercado (BOSSLE, 2008). 

Para isso, as empresas se voltam ao conceito de desenvolvimento sustentável, que de 
acordo com Munck (2013) significa “satisfazer as necessidades da geração atual, sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias 
necessidades.”  

Dessa forma, sabendo-se da importância da prática da sustentabilidade empresarial, o 
interesse e a preocupação das empresas com a relação entre a sua atuação no 
mercado e o meio ambiente, tem feito com que o fator ambiental seja incluído em 
suas estratégias empresariais (ALBUQUERQUE, 2009). 

Para Oliveira e Gomes (2012) existem várias razões que levam as empresas a adotar 
práticas ambientais, como o próprio atendimento à legislação ambiental e também à 
conscientização ambiental de seus funcionários.  Além disso, segundo Barbiere et. al., 
(2010), incentivar a inovação da gestão na Sustentabilidade Corporativa contribui 
para a melhor competividade do negócio.  

Com base nisso, empresas de todos os portes procuram se enquadrar a essas novas 
exigências, inclusive as micro e pequenas empresas. Muitas organizações de pequeno 
porte modernizam seus equipamentos, mudam procedimentos e melhoram a 
aparência da empresa em prol do meio ambiente e percebem o retorno dos clientes 
(LONGENECKER, et al., 2007). 

O segmento de micro e pequenas empresas correspondem a 99,23% das empresas 
brasileiras, gerando empregos formais e informais e distribuindo renda para a 
população. Com isso, sua presença no mercado se torna uma peça importantíssima 
para o desenvolvimento econômico e social do Brasil (LEMES JÚNIOR E PISA, 2010). 
Consideram-se microempresas o empresário individual ou a pessoa jurídica que aufere 
renda brutal anual igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais 
(Lei n. 7.256/84 e, atualmente, regulado pela Lei n. 9.841, de 5.10.99). 

Com o aumento da relevância das microempresas no Brasil e o interesse desse 
segmento em incluir nas suas estratégias empresariais a preocupação com as 
questões ambientais, percebe-se que a ideia do desenvolvimento sustentável poderia 
vir a ser mais fortalecida, pois como existem muitas microempresas espalhadas pelo 
Brasil, as boas práticas ambientais realizadas por elas, podem contribuir para uma 
maior difusão de informações sobre a importância da inclusão da sensibilização 
ambiental nas empresas, tendo em vista os muitos benefícios que essas práticas 
poderão trazer ao seu empreendimento e também para a sociedade e a economia do 
país. 

Por esse motivo, no dia 14 de Dezembro de 2006 entrou em vigência no Brasil, a Lei 
Complementar nº 123, conhecida como Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas 
(MPEs), que caracteriza esse tipo de empreendimento. A referida lei considera 
microempresa, a sociedade simples devidamente registrada que aufira em cada ano 
calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00. Essa caracterização 
também pode ser realizada pela quantidade de funcionários (SEBRAE, 2016). 

No Brasil, o SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, é o 
órgão incentivador desse tipo de empreendimento, e visa ajudar a manter sua 
sobrevivência no mercado. Observa-se que através de consultorias e cursos o SEBRAE 
consegue apoiar esses comerciantes e formalizar as microempresas, tornando-as mais 
competitivas em relação as demais. Desta forma, o SEBRAE estimula a inserção da 
questão ambiental nas microempresas procurando adequá-las à nova realidade 
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empresarial, que adota a gestão do meio ambiente como estratégia vital para a 
competitividade. “Empresas que não se adequarem a essa nova visão global de 
sustentabilidade estão sentenciadas a perder competitividade num prazo não muito 
longo.” (LEMES JÚNIOR E PISA, 2010).  

Sabendo-se de toda a importância e prioridade que as questões ambientais possuem 
atualmente no mundo como um todo, e principalmente no âmbito dos negócios, este 
artigo teve como objetivo analisar a existência de ações ambientais em 
microempresas no trecho da Avenida Cosme Ferreira no bairro Zumbi dos Palmares I, 
zona leste da cidade de Manaus, caracterizando o perfil dos empreendedores desses 
tipos de comércio, e identificando se existem ações ambientais e quais os maiores 
benefícios gerados pelas mesmas. 

2. Materiais e Métodos 

O presente estudo foi realizado no bairro Zumbi dos Palmares I, zona leste da cidade 
de Manaus – AM, mais precisamente em um trecho da Avenida Cosme Ferreira (Figura 
01) que compreende uma região comercial do bairro, com feira, mercados e lojas. 

A área de estudo foi selecionada considerando a quantidade expressiva de 
microempresas no local (Figura 02), o que contribuiu para o direcionamento e o foco 
da referida pesquisa.  

 

Figura 01. Imagem de Satélite indicando a localização da área de estudo. 

 

Fonte: Google Maps Street View, 2016. 
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Figura 02. Área comercial na Zona Leste de Manaus que abrange as empresas estudadas. 

 

 

 

Foram pesquisadas dez microempresas que trabalham em diferentes ramos, os 
mesmos estão classificados conforme a Tabela 01: 

 

Tabela 01. Classificação das microempresas pesquisadas. 

 

A forma de abordagem foi realizada por meio de visitas em campo aos 
empreendimentos, e o método utilizado para a obtenção dos dados foi mediante a 
aplicação de um questionário (Anexo A) e observação simples. Os questionários 
continham doze perguntas com respostas fechadas para melhor compreensão e 
praticidade de resposta pelo público alvo da pesquisa. 

As perguntas eram voltadas à temática socioambiental, questionando assuntos 
relacionados ao perfil desse empreendedor, à prática de ações ambientais e a seus 
benefícios. Os questionários foram aplicados aos principais responsáveis de cada 
microempresa (Figura 03) mediante assinatura do Termo de Consentimento da 
Pesquisa e Termo de Autorização de Dados e Informações. 

                        

Microempresas 
Pesquisadas Ramo da atividade 

Número de 
funcionários 

EMPRESA 1 Hortifrutis 3 

EMPRESA 2 Aparelhos e componentes eletrônicos 6 

EMPRESA 3 Farmácia 7 

EMPRESA 4 Pet Shop 2 

EMPRESA 5 Calçados 3 

EMPRESA 6 Distribuidora 4 

EMPRESA 7 Padaria 2 

EMPRESA 8 Confecções 3 

EMPRESA 9 Cosméticos 3 

EMPRESA 10 Ótica 6 
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Figura 03: Aplicação do questionário em uma das 
microempresas.

 

 

A análise dos dados coletados na pesquisa de campo foi realizada em dois momentos 
distintos: inicialmente, as informações obtidas nos questionários foram inseridas em 
planilhas eletrônicas no Microsoft Excel (2010) e em seguida, esses dados foram 
tabulados, apresentados em forma de gráfico de coluna e analisados com base nas 
respostas dos questionários. 

 

3. Resultados e Discussão 

Com relação à caracterização do perfil dos empreendedores, nas dez microempresas 
que foram pesquisadas, pôde-se verificar que a maior parte desses empreendedores 
são do sexo feminino, correspondendo a 60%, já o percentual para o sexo masculino é 
consequentemente menor, representando 40% do total. A faixa etária predominante é 
a de 18 a 30 anos com 60%, seguida pelas faixas etárias de 31 a 40 anos e de 41 a 
50 anos, ambas com 20%. A maioria dos empreendedores entrevistados é natural da 
cidade de Manaus, sendo ao todo 7. Os outros são do estado do Pará, Acre e Paraná. 
Quanto ao nível de escolaridade dos entrevistados, conforme mostra o Gráfico 01, a 
maioria possui o Ensino Médio Completo, seguido dos demais graus de instrução, em 
igual proporção. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 12 no 1 – Junho de 2017 

 
24 

 

Gráfico 01: Escolaridade dos microempresários. 

 

 

O SEBRAE em seu estudo anual sobre o perfil do empreendedor brasileiro 2015 
demonstrou resultado diferente em sua análise com relação ao sexo e a idade. 
Segundo sua pesquisa o gênero com maior representatividade é o masculino e a faixa 
etária está entre 30 a 39 anos de idade. Com relação ao grau de escolaridade os 
resultados foram semelhantes. 

Um dos fatores que podem ter influenciado na diferença entre os resultados do gênero 
e faixa etária pode ser devido a abrangência do estudo, pois o SEBRAE realiza essa 
pesquisa em todo o Brasil e engloba todos os setores e atividades. 

Um dos pontos, questionados na pesquisa, aborda sobre quais são os tipos de 
resíduos mais produzidos pelo empreendimento. Pode-se observar no Quadro 01 que 
os resíduos com maior incidência de descarte são o papel seguido do plástico. Os 
resíduos de vidro e orgânicos aparecem em proporções iguais, e em menor volume 
está o resíduo de metal.  

 

Quadro 01. Qualificação dos resíduos gerados nas microempresas. 

 

Segundo dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil (2015), pesquisa 
realizada anualmente pela ABRELPE- Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 
Pública e Resíduos Especiais, no ano de 2015 foram gerados no Brasil um total de 
79,9 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Desse montante, cerca de 
10,3 milhões de toneladas são resíduos de papel e 6,99 milhões de toneladas são 
resíduos plásticos. A pesquisa evidencia, assim como o estudo realizado por este 
trabalho, o quanto a geração desses tipos de resíduos são representativos no cenário 
ambiental. 

Nesse contexto de geração de resíduos e trato ambiental, a pesquisa pôde identificar 
as ações ambientais realizadas por algumas microempresas. Observa-se no Gráfico 
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02, que das microempresas pesquisadas, 70% não realizam coleta seletiva e apenas 
30% do total relataram adotar o uso dessa prática.  

Gráfico 02. Microempresas que praticam coleta seletiva. 

 

Ainda referindo-se às ações ambientais, quanto a forma de armazenagem dos resíduos 
sólidos, conforme mostra a Tabela 02, a maioria das microempresas disseram 
acondicionar seus resíduos em sacos de lixo e descartá-los em lixeiras, uma pequena 
parcela relatou também armazenar em caixas de papelão.  

Tabela 02. Acondicionamento dos resíduos sólidos das microempresas. 

Forma de armazenagem dos resíduos 
sólidos 

Quantidade de indicações 

Saco de lixo, em lixeiras 9 

Caixas de papelão, sobre a calçada 2 

 

Percebeu-se durante a pesquisa que muitos dos empresários não conheciam o termo 
coleta seletiva, porém compreendiam, quando lhes eram explicados, do que se 
tratava. Grande parte dos empreendedores relataram não realizar essa prática, uma 
vez que não há uma coleta diferenciada para a destinação desses resíduos, tampouco 
algum posto que recolha os mesmos para reciclagem.   

Em estudo realizado no mesmo bairro com a vertente resíduos sólidos, Souza (2014) 
identificou problemas semelhantes em relação à coleta seletiva devido à falta de 
cooperativas e associações de reciclagem no bairro e a desativação dos Pontos de 
Entrega Voluntária- PEV, por conta da demora dos caminhões coletores para recolher 
os resíduos já separados.  

Na pesquisa foi questionado aos proprietários das microempresas, se faziam a prática 
da reciclagem ou reúso de algum material de escritório ou qualquer tipo de resíduo 
gerado pela mesma. Dentre as dez microempresas, apenas uma relatou fazer reúso de 
embalagens plásticas e caixas de papelão provenientes da sua atividade, para alocar 
seus resíduos sólidos.  

Com relação à pratica de redução do consumo de energia e água, conforme evidencia 
o Gráfico 03, 60% das empresas disseram possuir medidas para reduzir seu consumo. 
Uma empresa relatou fazer uso de telhas transparentes em seu depósito, outra disse 
realizar o trabalho com luzes apagadas quando possível e duas empresas disseram 
desligar ar condicionado e outros equipamentos quando não há necessidade de uso. 
Dessas microempresas, duas não especificaram qual tipo de medida praticavam para 
redução do seu consumo. 
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Gráfico 03. Microempresas que adotam medidas para redução do seu consumo. 

 

Durante a pesquisa, notou-se que os empreendedores possuem uma boa percepção 
sobre a importância e os benefícios econômicos que a adoção dessas medidas geram 
ao seu empreendimento. No estudo realizado por Silva (2007), é evidenciado que 
empresas, as quais contribuem com o meio ambiente através da redução do consumo 
de energia elétrica e água, beneficiam-se com a adoção dessas práticas de 
conservação dos recursos. 

Dentre as questões abordadas, foi perguntado aos empresários se possuíam 
Certificação Ambiental ISO 14.001, que trata sobre o meio ambiente. Como pode-se 
observar no Gráfico 04, 70% disseram não possuir e 30% relataram possuir a 
certificação, porém não apresentaram nenhum documento comprovando essa 
afirmação. Segundo o estudo de Seiffert (2011) um dos pontos que dificultam a 
implantação de um SGA certificado nas microempresas são o pouco gerenciamento, a 
falta de capital e recursos humanos.  

Gráfico 04. Microempresas que relataram possuir Certificação Ambiental. 

 
 

Em um primeiro momento durante a aplicação do questionário, foi abordado a 
perspectiva dos empresários sobre a possível geração de benefícios ao se adotar ações 
ambientais em seus empreendimentos. De acordo com as respostas foi verificado que 
grande parte dos empresários, o que totaliza 90%, disseram acreditar na geração de 
benefícios através da adoção de práticas ambientais e apenas 10% disseram crer que 
esses benefícios não surgem sempre. 

Na abordagem seguinte, tendo como base a perspectiva da geração de benefícios 
através das práticas de ações ambientais, foi indagado no âmbito das dimensões 
econômica, social e ambiental, quais eram os maiores benefícios alcançados ao adotar 
essas medidas. Pode-se observar na Tabela 03 que a maior parte dos relatos estão 
relacionados à redução de gastos nas contas de água e energia, seguido da 
contribuição com cooperativas de reciclagem. 
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Tabela 03. Distribuição dos benefícios de acordo com os proprietários das microempresas. 

Maiores benefícios gerados 
Quantidade de 

indicações 
Redução de gastos nas contas de água, energia e com 
materiais de trabalho 

7 

Contribuição com cooperativas de reciclagem e de resíduos 
sólidos 

4 

 

Observa-se que grande parte das microempresas associaram os maiores benefícios à 
questão econômica. Os fatores que podem estar ligados a esse resultado são a falta de 
sensibilização ambiental dos empresários e o pouco conhecimento dos mesmos sobre 
os conceitos ambientais e de sustentabilidade empresarial. Condor (2004, apud Leite, 
Silva e Menezes, 2009 obtiveram resultado semelhante em seu estudo onde 
observaram que apesar da sustentabilidade ser um tema importante a ser considerado 
nas microempresas, muitos empresários ainda não conhecem conceitos ambientais 
básicos.  

 

4. Conclusões 

Ficou evidenciado que a preocupação ambiental está se tornando um fator cada vez 
mais importante no ramo empresarial como estratégia de competitividade entre 
empreendimentos de todos os portes, principalmente nas microempresas. 

De acordo com a análise realizada foi possível identificar que o perfil dos comerciantes 
é caracterizado por mulheres, com a faixa etária de 18 a 30 anos, com ensino médio 
completo e natural da cidade de Manaus.  

Quanto às ações ambientais identificadas estão a reutilização de embalagens, o uso de 
telhas transparentes e o consumo consciente de energia. Os benefícios gerados 
através dessas práticas são a redução de gastos no consumo de água, energia e 
materiais de trabalho.  

Dessa forma, pode-se considerar que a adoção de práticas sustentáveis nas 
microempresas pesquisadas é válida e possui grande importância, pois através dessas 
medidas, é possível obter pequenos benefícios econômicos que são relevantes para 
uma empresa desse porte, além de se tornar um diferencial positivo para os 
consumidores mais exigentes.  

Contudo, também é necessário que os órgãos de apoio a essas empresas reforcem a 
questão da sustentabilidade empresarial, aprimorando e esclarecendo às dúvidas dos 
comerciantes sobre as ações ambientais que podem ser incorporadas em seus 
empreendimentos e que poderão trazer além dos benefícios econômicos, os sociais e 
ambientais. 
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Energia nuclear: Desafios socias e amientais na provincia de Córdoba – 

Argentina. 

Nuclear Energy: Social and Environmental challenges in Córdoba – Argentina. 

Macarena Perusset1 

Resumen. Teniendo en cuenta las dificultades crecientes que se van presentando a 

diario para que las distintas sociedades puedan tener acceso al agua segura para su 

consumo y necesidades básicas, y considerando las distintas coyunturas socio-históricas 

por las cuales las sociedades han atravesado, presentamos en este trabajo una 

alternativa para reutilizar el agua empleada en las plantas nucleares. En el contexto de la 

actual situación ambiental uno de los problemas de mayor trascendencia es el referente 

al agua. En este trabajo, si bien tomamos como ejemplo guía un caso del estado de 

Florida en los Estados Unidos, nuestro objetivo es presentar alternativas de reutilización 

de las enormes cantidades de agua empleada en el enfriamiento de los reactores de la 

provincia de Córdoba, si bien no para consumo humano, sí para otros fines que tienen 

que ver con la sustentabilidad socio-ambiental, en especial en una región donde la 

problemática del agua es una realidad vivida a diario. El ejemplo guía toma a la Central 

Nuclear de Turkey Point, que durante 30 años arrojó resultados favorables para las 

comunidades cercanas a dicha Central así como para el entorno circundante. En este 

sentido, creemos que podemos pensar alternativas de acción en Argentina en relación a 

la reusabilidad del agua, especialmente en la provincia de Córdoba, donde se encuentran 

emplazada una de las tres centrales nucleares del país. Los principales resultados 

tendrán que ver con la posibilidad de reutilización del agua y las implicancias geográfico-

espaciales de ella, pero sobre todo, con las decisiones políticas y económicas que 

involucran tanto a las compañías privadas como a los estados provinciales y federales en 

un contexto regional y global.  
Palabras Clave: Energía Nuclear – Sociedad - Agua  

Abstract. We are aware of the current problems that people and society faces everyday 

in order to have access to safe consumption water and in order to satisfy basic needs. In 

this paper, we aim to provide an alternative for the reuse of water used in nuclear power 

plants. Our goal is to arise alternatives for reuse of the huge amounts of water, not for 

human consumption, but to environmental sustainability issues in Córdoba, Argentina. 

We will illustrate with the Turkey Point nuclear power plant case, in Florida State, USA, 

which showed optimistic results for more than 30 years (until 2013 when new situations 

impacted in an unexpected way on the environment of the nuclear power plant). Those 

situations created the need to reformulate and reflect on what happened and what kind 

of decisions were taken. The main results are related to the existence of water reusability 

mentioned above, but this also has to do with political and economic decisions that 

involve both private corporations and state and federal government agents. 
Key Words: Nuclear power – Society – Water 
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INTRODUCCIÓN 

La relación sociedad – naturaleza parece haber alcanzado un desequilibrio entre la 

demanda de recursos materiales, alimentarios y energéticos por parte de la primera y la 

respuesta de la naturaleza en relación a esa demanda, que no ha logrado satisfacerla. 

Esta ruptura repercute entre otras cuestiones sobre el agua, recurso considerado como 

un derecho fundamental de los seres humanos así como una necesidad básica y esencial 

para la vida2. 

 El agua es además un bien común, un valor de uso colectivo frente al cual se 

organizan distintos saberes, rituales, hábitos y distintas manifestaciones artísticas y 

religiosas. Los recursos hídricos son fundamentales no solo para el consumo sino que en 

torno a ellos se estructuran culturas, ciudades, formas de organización territorial e 

institucional. Al mismo tiempo se convierten en objetivo y resultado de políticas públicas 

y, según el contexto en el que nos encontremos, día a día se vuelve un elemento de 

valoración económica y simbólica en la medida en que se va volviendo cada vez más 

escasa.  

En este espacio nos ocuparemos del agua empleada en relación a la generación de 

energía nuclear, buscando explorar alternativas para el tratamiento y reutilización del 

agua así como distintas opciones para tratar los recursos hídricos, en un contexto social 

particular como lo es el de la provincia de Córdoba en la República Argentina3. Frente a 

los cambios y transformaciones que se han dado en las últimas décadas, los cuales han 

incrementado las demandas sociales a los distintos agentes involucrados en la sociedad, 

es que se vuelve menester pensar alternativas que ofrezcan posibles soluciones a las 

distintas problemáticas que se presentan en la sociedad. Para ello llevamos adelante una 

estrategia metodológica basada en estudios de casos siguiendo un diseño cualitativo 

enmarcado en el paradigma interpretativista (VASILACHIS, 2006). Este abordaje 

presenta la potencialidad de abordar el tema objeto de interés con la profundidad 

necesaria para su comprensión holística y contextual. Considerando que las coyunturas 

político económicas guardan una estrecha relación con la situación que presentaremos en 

ambos casos, durante el tiempo de interacción se incorporaron además datos cuali-

cuantitavios obtenidos de fuentes secundarias como datos estadísticos, notas 

periodísticas, trabajos locales y académicos sobre ambos casos.  

 

EL AGUA Y LA ENERGÍA NUCLEAR 

A pesar de contar con una compleja historia y con distintas campañas de 

desinformación, creemos que la energía nuclear es una de las formas más viables de 

producir energía en la actualidad4. El aumento del precio de los combustibles fósiles, 

                                                           
2 Se considera que el agua es de calidad cuando es segura para el consumo humano, es decir, cuando presenta 

ausencia de bacterias coliformes totales y fecales, así como de minerales y metales pesados. Para identificar la 

calidad del agua, ésta se analiza a través de procedimientos nacionales estandarizados basados en la guía de la 

Organización Mundial de la Salud - OMS. 
3 En los países denominados tercermundistas gran parte de la población no tiene garantizado el acceso 

permanente al agua potable para el consumo humano y sin embargo el agua es utilizada para otras cosas, para el 

riego, para la minería, entre otros empleos.  
4 Desde hace décadas, cuando comenzó a instalarse la gravedad del cambio climático, numerosas investigaciones 

científicas comenzaron a coincidir en que la forma más limpia y viable de producir energía era a través de la 

energía nuclear. Con la evidencia quedaban relegadas otras formas de energía como la eólica, undimotriz, etc. En 

las cuales distintos sponsors habían invertido (y continúan haciéndolo) considerables sumas de dinero. En este 

contexto surgen distintos detractores de la energía nuclear, quienes critican el uso de la misma y advierten sobre 

los peligros de la radiación. Si bien la gran mayoría de estos críticos tienen una formación científica y muchas de 

las cuestiones que señalan son ciertas, el problema es que omiten y silencian otra gran parte de la información, lo 

que resulta en no ofrecer un panorama completo y preciso sobre los riesgos de los materiales radiactivos. 
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además de las emisiones de carbono y los altos costos que pagamos por los daños de la 

capa de ozono, hacen que la necesidad de generar energía limpia se vuelva crítica día a 

día. El agua es un elemento de suma importancia para los reactores de uranio ya que se 

emplea como moderador y refrigerante, es decir, que en toda central nuclear se emplea 

el agua para el enfriamiento de los reactores nucleares, razón por la cual es fundamental 

alcanzar un equilibrio armonioso entre ingeniería, economía y ambiente. El agua 

calentada produce el vapor que genera electricidad. Durante el proceso de enfriamiento, 

la mayor parte de ese vapor se condensa y, como siguiendo un loop, vuelve nuevamente 

al sistema. El exceso de calor y vapor se libera a través de las torres de refrigeración, 

características de las centrales nucleares.  

Entonces, si estamos de acuerdo en señalar que el agua es un recurso cada vez 

más escaso debido a distintos factores, y que cada vez mayor cantidad de poblaciones 

están presentando una serie de dificultades para acceder al agua segura, creemos que 

hace falta buscar nuevas alternativas para la reutilización de dicho recurso. Al respecto, 

este trabajo busca promover medios de educación para que profesionales de diversas 

disciplinas científicas, así como el público en general, tomen conciencia de la creciente 

escasez de los recursos hídricos utilizables, razón por la cual se vuelve necesario pensar 

en diversas opciones en relación a su uso. Los desafíos son enormes, incluyendo las 

incertidumbres en relación al proceso en términos fluviales y urbanísticos, así como a 

cuestiones que tienen que ver con el planeamiento de las políticas públicas e 

institucionales5.  

Para iluminar el panorama, presentamos el caso de la Central Nuclear de Turkey 

Point, operada por la compañía Florida Power and Light (FPL), en el Estado de Florida, 

Estados Unidos. La energía nuclear cuenta con una imagen desfavorable a nivel 

poblacional pues en el imaginario colectivo predomina la idea de la que energía eólica o 

undimotriz, por señalar algunas, son más sustentables, pese a las consecuencias 

negativas que implican para la fauna y flora, entre otras cuestiones6. Nutre este 

imaginario también la asociación de la energía nuclear a tecnologías anticuadas y 

peligrosas, a pesar de que en los más de 35 años que pasaron desde que se construyó la 

última central nuclear en Estados Unidos, se ha avanzado en la generación de nuevas 

tecnologías, resultando en unidades más seguras y más pequeñas.  

 

UNA CONVIVENCIA ARMONIOSA 

Ubicado en Homestead, en el sector Sudeste de la península de la Florida, se 

encuentra la Central Nuclear de Turkey Point. Como en toda planta de energía, el período 

de vida útil de sus componentes depende del cumplimiento de ciertas especificaciones 

químicas para el agua que se utiliza para el condensado y la alimentación, entre las 

cuales se tienen presentes criterios que prevengan de la corrosión. Para ello, las 

centrales disponen de un sistema de vigilancia que obtiene y proporciona información 

                                                                                                                                                                                     
Podemos citar como ejemplo la idea generalizada de que el plutonio utilizado en los reactores causa cáncer en 

los seres humanos. El problema es que omiten mencionar que la concentración de cualquier agente que pueda 

producir cáncer es un factor crítico en la determinación de si se producirá o no la enfermedad. Junto con esto, 

silencian el hecho de que cualquier material natural radiactivo puede también causar cáncer y que es poco 

probable que los ciudadanos tengan un mayor grado de exposición al plutonio que el que tienen con estos 

elementos de origen natural. Lo que queremos señalar con esto es que los estudios de los detractores de la 

energía nuclear son abordajes sesgados en los cuales se expone solo una perspectiva, ocultando e invisibilizando 

todo el panorama, con lo cual estas presentaciones no evalúan objetivamente, ni éticamente, los riesgos de la 

energía nuclear y los elementos radiactivos, además de incurrir en numerosos errores pues ninguno de sus 

opositores es especialista en el tema.  
5 Si bien estos objetivos exceden al presente trabajo, nos parece importante señalarlos para tener en cuenta la 

necesidad de su análisis en futuras investigaciones.  
6 A pesar que este tipo de energía no es sustentable, consideramos que la “imagen positiva” de la que gozan tiene 

que ver con los sponsors político-económicos que las avalan. Véase la nota al pie no. 1.  
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sobre la química del agua a lo largo del circuito y, en caso de ser necesario, para 

disponer de los medios para corregir desviaciones.  

En la central de Turkey Point, como a lo largo de toda la península de la Florida, 

habita el cocodrilo americano (crocodylus acutus) cuyo hábitat se vio erosionado a partir 

del auge de la región en los años 60/70 del siglo XX. Para esta década existían menos de 

300 ejemplares del animal, razón por la cual el gobierno federal declaró a la especie en 

peligro de extinción. Sin embargo, desde la creación del sistema de canales de 

enfriamiento de la Central Nuclear de Turkey Point, los reptiles aumentaron sus tasas de 

reproducción y salieron de la lista de especies en peligro de extinción. Las autoridades 

federales competentes en la cuestión de fauna del lugar señalaron que debido a la planta 

nuclear, habían logrado casi quintuplicar la población de reptiles, que previamente se 

hallaba en peligro de extinción ¿Qué fue lo que pasó? 

La manera en que fue diseñado el sistema de canales de enfriamiento resultó 

excelente para el anidamiento de cocodrilos. Estos canales conforman una serie de 

piletones de unos 270 km de longitud que rodean la Central. Si bien no fue diseñado con 

el objetivo de salvaguardar a los reptiles, este sistema logró aumentar y mantener la 

población de la especie al constituirse en un hábitat propicio para los cocodrilos 

americanos, pasando a producir en poco tiempo un tercio de los espacios de anidamiento 

que existían en el Estado de la Florida y posicionándose como uno de los cuatro puntos 

de anidamiento de reptiles de ese Estado. 

¿Cómo fue que llegaron a quintuplicar la tasa de reproducción? En 1977 los 

empleados de la Central encontraron un nido de cocodrilos dentro de uno los canales de 

enfriamiento. Un año más tarde establecieron un sistema de vigilancia destinado a 

garantizar que la Planta Nuclear no ocasionara ningún daño a la especie, que para ese 

momento estaba en peligro de extinción. Este monitoreo sirvió además para registrar su 

recuperación. Cabe señalar que incluso otras especies animales protegidas como el 

manatí (trichechus manatus latirostris) y la tortuga acuática (trachemys scripta elegans) 

se han visto beneficiadas por el sistema de canales de la Central Nuclear. En casi 30 años 

de actividad la Planta de Turkey Point y los cocodrilos americanos habían logrado una 

coexistencia armoniosa que los beneficiaba mutuamente. Hacia el año 2011 existían más 

de 1500 cocodrilos americanos en el Sur de la Florida. De acuerdo al servicio de pesca y 

vida silvestre de los Estados Unidos (FWS) el aumento de especímenes de cocodrilos era 

resultado de las actividades de la Central Nuclear de Turkey Point, en particular del 

sistema de canales de enfriamiento donde los cocodrilos colocaban sus nidos, pues las 

piletas conforman un sistema de aproximadamente unos 270 km. que actuaban como 

radiadores masivos durante la época de anidado, en primavera (SCHULZ, 2008). 

 

SEÑALES DE ALARMA 

A pesar de esta convivencia armoniosa y beneficiosa para la fauna del lugar, a 

finales de 2013 el agua de los canales de enfriamiento comenzó a variar en la 

temperatura y en los niveles de salinidad, volviéndose inhabitable para los cocodrilos que 

empleaban el lugar para el anidamiento (STALETOVICH, 2015). El incremento de la 

salinidad y temperatura del agua coincidía con el cierre temporario de los canales que 

buscaba acrecentar la potencia de energía de la Central, resultando a su vez en el 

aumento de la temperatura al interior de los reactores nucleares de Turkey Point. Esto 

habría ocasionado, entre otras cosas, un florecimiento de algas que repercutió en la 

acentuación de la salinidad del agua.  

Esta situación se enmarca, además, en medio de una oleada de temperaturas 

elevadas que resultaron en una serie de sequías que azotaron la región en el período en 

cuestión, situación que pudo interferir también en la temperatura del agua de las piletas. 

Más allá de las posibles causas los números en relación al descenso poblacional de los 

cocodrilos son contundentes: En 2013 se contabilizaron 24 nidos de cocodrilos en los 

canales. En 2014, 22 y para el año 2015, solo 5 nidos, evidenciando que la situación del 
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agua es cada vez más complicada para la especie, en términos de salinidad y 

temperatura (WARREN, 2016).  

Lo que décadas atrás servía como el espacio en el que se producía un tercio de los 

nidos de todo el estado de la Florida y que actuaba como una de las cuatro zonas de 

anidación de ese estado, presenta en la actualidad un 80% de caída en la producción de 

la especie, situación que alarma a las autoridades de vida silvestre y a la sociedad del 

área y que ha hecho que comenzaran a monitorear en conjunto para entender qué es lo 

que está sucediendo. No podemos dejar de lado la problemática del cambio climático y 

cómo ello incide en relación a las temperaturas del planeta. Entre 2014 y 2015 luego de 

haber aumentado la temperatura en varias ocasiones, la Central Nuclear Turkey Point 

corría el riesgo de cerrar los reactores. Sin embargo la compañía obtuvo permiso del 

Estado para producir energía ejecutando los canales de agua a 104 grados Fahrenheit 

(40 grados centígrados). Este aumento de temperatura, junto con la presencia de algas 

hizo que la salinidad del agua aumentara hasta 3 veces más que el agua del mar. Los 

cocodrilos americanos no suelen encontrarse donde la salinidad del agua es superior al 

35/1000 (ppt), sino que prefieren hábitats con salinidades que oscilan entre 10 y 

20/1000 (partes por mil). Para el caso de los canales de Turkey Point estamos hablando 

de 90/1000, es decir, tres veces la salinidad del agua de mar (MAZZOTTI et al., 2007).  

 Lo alarmante, además de la caída poblacional de la fauna es que se ha firmado un 

compromiso por parte de la empresa Florida Power and Light que opera la Central para 

no perjudicar a la especie. Qué fue lo que pasó en el año 2013 que hizo que la compañía 

dejara de lado este compromiso? Por qué comenzó a generar mayor cantidad de energía 

sin tener en cuenta los efectos sobre el agua y sobre la población de cocodrilos? Esta 

situación que se ha generado en Florida, se enmarca en un contexto global y regional 

caracterizado por el deterioro ecológico y ambiental del planeta que se manifiesta cada 

vez con mayor frecuencia y de múltiples formas: sequías severas, huracanes, pérdidas 

irreparables de biodiversidad o contaminación de fuentes hídricas. Gran parte de este 

panorama es el resultado de prácticas y costumbres de sociedades capitalistas en donde 

el crecimiento económico y la búsqueda incesante de las ganancias sobrepasan las 

preocupaciones ambientales y de bienestar social, entre otras cuestiones.  Al respecto y 

a pesar del conocimiento por parte de los directivos de la Central Nuclear de la caída en 

las condiciones de salubridad y resistencia de los cocodrilos y la incompatibilidad de las 

condiciones del agua presente en los canales de enfriamiento para la reproducción de los 

reptiles, en las audiencias sostenidas con la comisión reguladora nuclear de los Estados 

Unidos (NRC) sobre la posible expansión nuclear, se continuó patrocinando la gestión de 

Florida Power and Light (FPL) que opera dicha Planta , omitiendo esta cuestión. 

Claramente quedan en primer plano los intereses económicos por sobre los cuidados y 

preservación del agua, el ambiente y la sociedad en general. 

Mencionábamos anteriormente que se había establecido un equipo de monitoreo 

en relación a los reptiles, mencionábamos también la incumbencia del gobierno federal 

en el aumento de cocodrilos que previamente estaban en peligro de extinción, cuestiones 

que parecerían que brindan transparencia en la toma de decisiones y acciones de una 

empresa privada. Sin embargo, estos órganos de control y supervisión parecieran haber 

sufrido una reestructuración de sus responsabilidades al reducir su participación directa 

en la toma de decisiones que afectaron la reproducción de la especie en cuestión. Es 

decir, tanto el Estado como el monitoreo en beneficio de la fauna local fue dejada de lado 

en detrimento de la competitividad económica de la empresa de energía eléctrica. Y esto 

es una cuestión a tener en cuenta, pues nuestra dependencia de agua para satisfacer las 

necesidades fisiológicas y para otros usos como la higiene y todas las actividades 

económicas que a diario realizamos, así como el hecho de estar estrechamente ligada a 

factores sociales como la salud, la pobreza, la disponibilidad de alimentos, el bienestar y 

los derechos humanos, exige alternativas inmediatas en relación a la reutilización de la 

misma frente a escenarios como este. ¿Qué queremos decir con esto? Que no podemos 

generar alternativas para la reutilización de este recurso si frente a una coyuntura 

económica particular serán dejadas de lado en beneficio de intereses privados. ¿Si esto 
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sucede en relación a una especie protegida que estuvo en peligro de extinción, qué 

garantías tenemos que no suceda lo mismo en relación a la reutilización del agua para 

consumo humano? Frente a un escenario de este tipo, con agua no apta para consumo, 

las consecuencias negativas impactarían desproporcionalmente sobre los ciudadanos más 

vulnerables, aquellos sectores trabajadores y desempleados con mayores dificultades 

socioeconómicas, mientras que aquellos que se encuentran en la otra vereda, podrían 

usar sus medios para comprar agua en condiciones aptas para consumo. Si bien son solo 

escenarios probables, el hecho de lo que sucedió en Turkey Point, nos despierta algunas 

señales de alarma.  

Más allá de las ganancias económicas que son el principal objetivo de las 

empresas, consideramos que el modelo de toma de decisiones debe incluir todos los 

posibles factores que influyen en las decisiones de infraestructura de la Planta, así como 

con lo que sucede con el agua y la fauna. Lógicamente estos procesos no operan en el 

vacío, sino que son puestos en práctica por agentes bien identificados que actúan a 

diversas escalas, en este sentido es necesario que al momento de tomar medidas en 

relación a la resolución de problemas como este, se tengan en cuenta todas las variables 

intervinientes, incluso los intereses de todos los actores en juego que participan de un 

problema específico y el rol del Estado es fundamental en este sentido7. La posibilidad de 

poner los factores sociales, ambientales y políticos en el modelo de optimización para 

ayudar a la decisión impactaría en que el proceso sea lo más transparente posible y en el 

momento de cuantificar los factores socio-ambientales, evitar los sesgos en el modelo 

que pueden interferir en los efectos finales. 

Frente a lo observado podemos sostener que los actores y los fenómenos más 

relevantes operan a escala mundial ya que es en esta esfera donde se definen los valores 

y parámetros que terminarán por aplicarse a escala local, y es justamente en este 

sentido donde se vuelve determinante la necesidad de pensar en alternativas de este tipo 

en la Central Nuclear Embalse, en la provincia de Córdoba. La necesidad de encontrar 

opciones frente a la contaminación ambiental, hace que la energía nuclear se prefiera 

frente a otras formas de generar energía eléctrica pues no producen gases de efecto 

invernadero u otros gases contaminantes (entre otras cuestiones). Pero esta necesidad 

debe ir de la mano con la búsqueda de alternativas en relación a la preservación y 

reutilización de un recurso de vital importancia como el agua, en particular en el contexto 

de la provincia de Córdoba cuyo territorio se encuentra atravesado por gran cantidad de 

ríos y cursos de agua. Justamente, la Central Nuclear Embalse emplea el agua 

proveniente del llamado río Tercero, el cual se encuentra en relación con otros ríos y 

cauces de agua como ser el río Quillinzo, el río Grande, el arroyo Amboy y el río Santa 

Rosa.  

 

EMBALSE, CÓRDOBA ARGENTINA  

La Central Nuclear Embalse se encuentra emplazada en el Valle de Calamuchita, 

región de las Sierras Chicas en la Provincia de Córdoba, Argentina (64º 23' O y 32º 10' 

S). El embalse fue construido en 1936 sobre el denominado río Tercero con el fin de 

suministrar energía hidroeléctrica. En la actualidad constituye, además, la fuente de 

enfriamiento de la Planta Nuclear ubicada a sus orillas (MARIAZZI et al., 1992; 

CALCAGNO, 1996). Asimismo, provee agua para consumo humano, es fuente de riego y 

                                                           
7 Esta idea de consentimiento informado lo tomamos prestado de la medicina, aunque parece haber sido aplicado 

por primera vez a la ingeniería por Mike Martin y Roland Schinzinger. 
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es empleado de manera recreacional y turístico8. Tres localidades se encuentran 

emplazadas a la vera de estos cauces de agua y en sus proximidades se halla también 

una reserva natural.  

En la Central Nuclear no se reutiliza el agua empleada para enfriamiento, sino que 

vuelve al caudal del río, ya que de acuerdo con los análisis físico-químicos realizados, las 

características del agua en el embalse Rio Tercero, corresponden a un agua dulce, algo 

dura y bicarbonatada cálcica. Por esta razón es considerada apta para ser utilizada como 

fuente de una planta potabilizadora, excelente para riego por su baja peligrosidad salina, 

sódica y bajo contenido de carbonato de sodio residual pero no apta para consumo 

animal por su bajo contenido en sales (LEDESMA et al., 2013). Según Bazán (2006) se 

ha producido a lo largo del tiempo un aumento en la concentración de clorofila-a que 

está relacionado a la concentración de nutrientes, tanto PT como NT, así como con la 

penetración de la luz y con la temperatura del agua. Las concentraciones más altas se 

presentaron en el canal de enfriamiento de la Central, debido a la alta temperatura que 

posee el agua en este sitio, favoreciendo la proliferación de algas. El aumento de 

temperatura del agua está en relación a la necesidad de generar más energía, situación 

que compete tanto a la empresa privada de energía eléctrica como al estado provincial 

que otorga el permiso correspondiente para generar energía en esas condiciones. Frente 

a esto y al caso americano nos preguntamos qué alternativas se pueden buscar en 

relación al agua empleada en Embalse? ¿Se puede trabajar en conjunto con la sociedad 

circundante? ¿Se puede trabajar con la comunidad de la reserva natural? Creemos que 

los conocimientos técnicos junto a los saberes locales pueden hacer posible la vuelta a 

temperaturas amigables y a una salinidad adecuada para el consumo y utilización del 

agua.  

Si tomamos como ejemplo el caso americano, podemos observar que la 

participación de empresas privadas en la prestación de servicios que tienen que ver con 

el agua es un alivio temporal, o paliativo, a las inversiones o proyectos que debería hacer 

el Estado. Claro está que durante la vigencia de las concesiones a los privados, los 

gobiernos otorgan apoyos financieros a las empresas, ya sea en forma de subsidios o 

exenciones de impuestos, llegando incluso a realizar rescates cuando las empresas 

presentan problemas financieros. Estas y otras acciones a menudo son vistas como parte 

de los costos de generar energía limpia, sin embargo como vimos hay posibilidades de 

reutilizar este recurso, en especial en países periféricos como la Argentina, donde 

muchas veces los negocios entablados con otras grandes potencias no advierten el 

peligro que puede representar para nuestras sociedades, economías e incluso, para 

nuestra soberanía.  

Una de las diferencias principales con el caso de Estados Unidos es que los 

inversionistas prefieren aquellos mercados donde su inversión esté asegurada, es decir, 

países desarrollados, grandes ciudades de los países subdesarrollados y centros turísticos 

con importante caudal de gente a lo largo de todo el año. Las áreas con menor 

concentración de población, lugares donde de entrada se requieran grandes inversiones 

de capital debido a la escasa o nula presencia de infraestructura, son desdeñadas por el 

sector privado, argumentando ser la responsabilidad del Estado brindar el servicio. Esto 

nos muestra una diferenciación geográfica en función, no de un interés social, sino 

económico, que contribuye a reproducir la inequidad social, pero podemos aprovecharnos 

de esta situación y exigir al Estado una alternativa a la reutilización del agua de 

enfriamiento del reactor de la Central Nuclear de Embalse que tenga en cuenta los 

intereses de las personas que habitan las comunidades cercanas a la Planta, la 

preservación de la flora y fauna de la reserva natural, así como del ambiente en general, 

y que tenga en cuenta en especial la preservación de los caudales de agua de la región, 

                                                           
8 Entre sus características, podemos señalar además que posee un área superficial de 46 Km², una profundidad 

media de 12 m. y una profundidad máxima de 46 m.; un volumen de 560 hm3 y una producción media anual de 

5.800 Mwh/a. 
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que son uno de los principales atractivos de esta zona turística de la provincia. Una 

política nacional del agua debe incluir al gran abanico de alternativas de control social 

con sus enfoques innovadores, lo mismo para el campo que para la ciudad, en los que el 

conocimiento y experiencia de muchos años de manejo social eficiente del agua hacen 

hoy posible el adecuado acceso y abasto de agua sin necesidad de recurrir a cuantiosas 

inversiones que endeudan a los pueblos durante generaciones, tales como los sistemas 

comunales de riego o modelos de participación pública para el suministro urbano de 

agua, en especial en un país como la Argentina eminentemente agrícola-ganadero, donde 

la utilización de este recurso se vuelve vital, además, para su desarrollo socioeconómico.  

De lo anteriormente señalado, creemos que el proceso de reutilización del agua de 

enfriamiento de los reactores es posible siempre y cuando exista voluntad política para 

ello, voluntad que debe estar por encima de los intereses económicos para que el agua 

siga perteneciendo a Córdoba y a todos los cordobeses.  

 

 PALABRAS FINALES 

  En este espacio, a partir de un ejemplo preciso buscamos dar cuenta de las 

posibilidades en la reutilización del agua, empleada para generar energía nuclear. 

Nuestra perspectiva se inclina por buscar un futuro energético seguro, limpio y sostenible 

en relación a la energía, orientada a las necesidades humanas, donde estos impactos 

positivos en relación a la sustentabilidad puedan también trasladarse a otros elementos, 

como el agua. Esta situación que acabamos de mostrar es una de las respuestas a las 

múltiples facetas de avance de la tecnología nuclear.  

Independientemente de que la insuficiencia de agua es un problema de 

distribución territorial (la mayor cantidad del agua está ubicada en zonas poco pobladas 

del planeta, con importantes variaciones a lo largo del año), también podemos considerar 

un bien que está relacionado con la desigualdad social y espacial. El agua es acaparada 

por las actividades más rentables de la economía en detrimento de su abastecimiento a 

los sectores menos dinámicos de la misma. Al mismo tiempo, la carencia de agua se 

manifiesta casi exclusivamente en las zonas que habitan los estratos más empobrecidos 

de la población, así como las ciudades son grandes centros acaparadores del agua que es 

transportada desde lugares cada vez más lejanos privando de ella a grandes áreas 

rurales.  

Creemos que la tecnología, la energía y la sustentabilidad no son cuestiones 

contradictorias ni excluyentes entre sí, sino al contrario, se complementan. Nuestra tarea 

no es solo tomar decisiones en relación a los dividendos económicos, nuestro papel va 

más allá de eso, implica desarrollar formas de entender el mundo y de pensar el mundo 

para los miembros de la sociedad del futuro. Estamos obligados a asumir tal 

responsabilidad no por los principios éticos, legales, sino que tiene que ver más bien con 

el principio de responsabilidad y compromiso social. La escasez de agua es una realidad 

universal, frente a este panorama buscamos pensar algunas soluciones que reconozcan 

el valor vital que tiene para la vida humana y para llevar un estilo de vida que llevan las 

sociedades contemporáneas. Reconocer esta cuestión implica cambios en el manejo del 

recurso, transformaciones en su reconocimiento para pasar de ser considerada una 

mercancía como un bien común. 

La idea de la reutilización de los recursos hídricos se funda en los principios de la 

escasez y de la optimización de los beneficios en lugar del aspecto sostenible 

comprometido con las generaciones futuras. Para ello hace falta un fuerte apoyo político, 

económico e institucional por parte del Estado local que posibilite además ejercer 

influencia para promover otras formas de regulación y manejo del agua, que 

eventualmente se traducirán en otras oportunidades de reutilización del recurso. Esto 

presenta una cierta importancia pues estaríamos modificando las formas propias de 

gestionar nuestros recursos hídricos y, con ello, influyendo directamente en la 

configuración espacial de nuestro territorio. 
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Las empresas dependen del incremento del consumo para generar beneficios y, 

por lo tanto, estarán más dispuestas a invertir en lo que les asegure ganancias rápidas 

antes que para su conservación. Poder abastecer de agua a todas las personas es un 

compromiso social que está fuera de la esfera de lo que podría considerarse un negocio 

atractivo para la inversión privada, y este tipo de acciones está en perfecta concordancia 

en la lógica del libre mercado en el que los intereses del capital tienen prioridad por 

sobre los derechos de los ciudadanos. 
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Resumo: Embalagens do tipo Longa Vida têm difícil e custoso processo de reciclagem, 
uma vez que possuem papel, plástico e alumínio em sua composição. Em vista disso, 
este estudo visou otimizar o desenvolvimento de uma pesquisa iniciada em 2015 
melhorando as características granulométricas de resíduo Longa Vida na composição 
de placas de gesso do tipo drywall. Para isso, foram confeccionados corpos de prova 
em escala laboratorial com variações granulométricas de 4, 9, 14, 28 Malhas Tyler, 
além de um corpo de prova com o resíduo do fundo da peneira (do processo de 
separação granulométrica) afim de avaliar, a partir de testes, o desempenho dos 
corpos de prova que apresente melhores resultados de acordo com os requisitos 
estabelecidos pelas normas vigentes para confecção de placas de gesso. Verificou-se 
que cerca de 85% em massa da granulometria do resíduo bruto ficou retido na peneira 
de 9 e 14 Malhas Tyler e estas granulometrias apresentaram melhores desempenhos 
quanto a determinação das características geométricas dos corpos de prova, 
determinação da densidade superficial de massa, determinação da resistência à 
compressão, determinação da absorção de água e determinação quanto a resistência à 
chama quando comparados com os trabalhos anteriores e com amostras de corpos de 
prova drywall Standard. 

Palavras-chave: Embalagens Longa Vida; Granulometria; Drywall. 
 

 
Abstract: Long Life Packaging has a difficult and expensive recycling process, since it 
has paper, plastic and aluminum in its composition. Therefore, this study aimed to 
optimize the development of a research begun in 2015 improving the granulometry 
characteristics of Long Life Residue in the composition of drywall gypsum boards. For 
this purpose, small-scale specimens with 4, 9, 14, 28 Meshes Tyler were made, as well 
as specimens with the bottom of the sieve (from the particle size separation process) 
in order to evaluate, by tests, the performance of the specimens that presents better 
results in accordance with the requirements established by the current norms for 
production of gypsum boards (ABNT NBR). About 85% of the mass of the crude 
residue  was  retained  in  the  9  and  14  Meshes  Tyler  and  these  granulometries 
presented better performances in determination of the geometric characteristics of the 
specimens, determination of the mass density, determination of the resistance to 
compression,  determination  of  water  absorption  and  determination  of  flame 
resistance, when compared with previous research and samples of standard drywall 
specimens. 
Key words: Long Life Packaging; Granulometry; Drywall. 
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1. Introdução 
 

Os resíduos sólidos, desde os orgânicos a restos tecnológicos, estão presentes em 
todos os estágios das atividades humanas. Por consequência, ocorre sua variação 
tanto em termos de composição quanto volumétricos. Os resíduos vêm sendo tratados 
como um problema para a sociedade desde a revolução industrial, período em que o 
conforto e o bem-estar humano intensificaram o uso de materiais descartáveis 
(RIBEIRO; MORELLI, 2009). 

 

Com o desenvolvimento das cidades e o adensamento urbano em escala mundial, as 
discussões ambientais relacionadas aos resíduos tornaram-se cada vez mais presentes 
nas decisões públicas, evidenciando a necessidade de incremento de políticas que 
atendessem não só a melhoria ambiental como a saúde humana (PEDROSA; 
NISHIWAKI, 2014). Soma-se o uso do termo desenvolvimento sustentável, que se 
tornou de extrema importância para a garantia de uma população que possa suprir 
suas necessidades e também garantir recursos para gerações futuras (COMISSÃO 
MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991). 

 

Conforme a NBR 10.004/2004, define-se resíduos sólidos “materiais sólidos e semi- 
sólidos resultantes das atividades da comunidade industrial, doméstica, hospitalar, 
comercial, agrícola e de serviços de varrição. (...)”. Dentre diferentes resíduos, 
destacam-se as embalagens, que, apesar de terem uma função fundamental na 
conservação de  alimentos  e  insumos,  são  um  dos  principais  fatores  dessa 
problemática visto sua relação direta com o crescimento da população (ABRE, s.d.). 

 

De acordo com Barros (2012), a geração de resíduos sólidos, sobretudo materiais 
como embalagens, é inevitável. Por esta razão um conceito importante é que todo 
produto tenha o máximo de redução de geração de resíduos sólidos ainda em sua 
etapa produtiva. Quando não suficiente, os resíduos devem ser reutilizados e 
reciclados objetivando garantir o encaminhamento mínimo dos mesmos para aterros 
sanitários. Worrell e Vesilind (2012) indicam que este conceito também é conhecido 
como quatro R’s: redução, reuso, reciclagem e recuperação. 

 

Neste âmbito, a lei nº 12.305 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos – 
PNRS (BRASIL, 2010) define reciclagem como “processos de transformação dos 
Resíduos Sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas 
ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos (...)”. Hoje 
esta atividade vem se difundindo no setor de embalagens, inclusive no caso de 
embalagens cartonadas multicamadas, como as embalagens Longa Vida. 

 

As embalagens  do  tipo  Longa  Vida  têm  como  função  o  envase  e  proteção  de 
alimentos, por isso há a necessidade de sobreposições de camadas de materiais com 
diferentes características em sua estrutura. São definidas como compósitos, isto é, 
embalagem composta por diferentes tipos de materiais. Sua composição é de papel 
(75% da massa total), polietileno (20% da massa total) e alumínio (5% da massa 
total) (BORGES, 2007). 

 

A nomenclatura “Longa Vida” explica-se ao fato de a embalagem ser capaz de 
conservar alimentos sem necessidade de refrigeração por uma longa quantidade de 
tempo, (cerca de 180 dias), de forma geral, esses alimentos ficam livres de 
microrganismos e bactérias (CUNHA, 2011; TETRA PAK, 2013), isto porque cada 
material possui uma função nesse processo: o papel dá o suporte mecânico e 
possibilita a impressão da embalagem; o polietileno é importante para impedir a 
umidade e o contato do alumínio com o alimento; e o alumínio impede a passagem de 
luz e oxigênio para dentro da embalagem (CUNHA, 2011; ZORTEA, 2001). 

 

Por conta das características citadas, a reciclagem deste tipo de embalagem pode ser 
complexa e necessitar de tecnologias caras que desagreguem os diferentes materiais 
de sua composição. De acordo com o IBGE (2015), apenas 30% dessas embalagens 
foram recicladas em 2013. 
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Com a maior preocupação ambiental, estudos e métodos que pudessem avaliar os 

possíveis impactos associados a determinado produto manufaturado e posteriormente 
descartado foram cada vez mais desenvolvidos no intuito de compreensão e mitigação 
dos impactos ambientais (NBR 14040, 2009). 

 

No Brasil, a NBR 14040 dá a estrutura geral e princípios para estudos de Avaliação do 
Ciclo de Vida (ACV) de um produto. Um estudo de ACV analisa um produto desde sua 
origem, isto é, matéria – prima, até sua disposição final, verificando os aspectos e 
potenciais impactos ambientais do produto produzido (NBR 14040, 2009). Um dos 
benefícios da ACV é a respeito da tomada de decisão da indústria, que pode optar pelo 
aperfeiçoamento do modo de produção de seus produtos. A Tetra Pak, apesar de não 
ser a única responsável pelas diferentes formas de reciclagem de suas embalagens, 
contribui e desenvolve melhoras em seus produtos para facilitar a reciclagem, além de 
desenvolver equipamentos de reciclagem para o material Longa Vida (NBR 14044, 
2009; TETRA PAK, s.d.). 

 

De acordo com Nascimento et al (2007), o fato de as embalagens Tetra Pak serem 
compósitos torna difícil a proposta de um ciclo de vida com baixos impactos, uma vez 
que é necessário a reciclagem de matérias com características distintas. Ainda assim, 
os autores consideram a atividade viável uma vez que apresentam menores custos de 
produção em relação à matéria-prima. A figura 1 representa o ciclo de vida de um 
material Longa Vida. 

 

 
Figura 1. Ciclo de vida de embalagens Longa Vida 

 

 
 

Fonte: NASCIMENTO et al, 2007. 
 
Atualmente, a maioria das reciclagens que ocorrem em embalagens cartonadas é para 
o aproveitamento individual de cada um dos seus componentes. Primeiramente é 
separado o papel, esse processo ocorre em um hidrapulper, equipamento muito 
utilizado em produtoras de papel.   O hidrapulper hidrata as fibras celulósicas com 
água e as agita, o papel se transforma em massa e separa-se do plástico e alumínio. 
Essa massa é secada e levada para as próximas etapas de produção (CUNHA, 2011). 
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O alumínio e o polietileno são reciclados por três diferentes formas, de acordo com 
Cunha (2011). Pode ser vendida em forma de fardos para transformação em placas e 
telhas. Pode também ser utilizada para formação de compósito peletizado por 
extrusão, formando uma matéria prima utilizada por indústrias de transformação de 
plásticos. Outra possibilidade pode ser a tecnologia de transformação por plasma 
térmico, que é um gás aquecido em temperatura alta capaz de separar o polietileno do 
alumínio. Ao fim  desse processo, o  polietileno é  transformado em  parafina e  o 
alumínio volta ao seu estado quase puro e é transformando em lingotes, com 98,5% 
de pureza. Ambos são vendidos para indústrias que utilizem esses materiais em suas 
produções. 

 

Ainda assim, considera-se poucas as alternativas de reciclagem deste material visto 
sua representação no consumo da sociedade. Neste sentido, a proposta de reciclagem 
deste projeto é verificar a viabilidade da utilização das embalagens Longa Vida para a 
produção de revestimentos drywall e forros de gesso extrusado, incorporando-as 
trituradas na composição das placas de gesso. 

 

Neste sentido, este estudo é continuidade de um projeto iniciado em 2015, que teve 
como objeto de pesquisa a reciclagem de embalagens Longa Vida utilizadas para o 
envase e proteção de alimentos. Visando adequar as características granulométricas e 
de quantidade das embalagens Longa Vida trituradas na composição de corpos de 
prova do tipo Drywall, diferenciou-se o resíduo triturado em diferentes faixas 
granulométricas para confecção e análise do desempenho de corpos de prova em 
ensaios quanto a densidade superficial de massa, absorção de água, resistência a 
compressão e resistência à chama, requeridos pelas normas ABNT NBR 14715-1:2010 
e ABNT NBR 14715-2:2010. 

 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é avaliar a influência de diferentes faixas 
granulométricas bem como a quantidade de resíduos de embalagens Longa Vida nas 
propriedades das placas (drywall). 

 

As vantagens na utilização de placas Drywall na construção civil estão na qualidade e 
alta produtividade em obras, isto porque a montagem de uma estrutura Drywall é 
rápida favorecendo o cronograma físico-financeiro. Além disso, possuem ótimo 
isolamento térmico e acústico que pode ainda ser otimizado com o uso de matérias 
outros materiais em sua composição. 

 

 
 
 

2. Materiais e Métodos 
 

A primeira etapa do desenvolvimento da presente pesquisa consistiu no levantamento 
de dados secundários utilizando materiais como livros, dissertações, teses, anais, 
relatórios técnicos, normas técnicas e legislações, a fim de aprimorar e acompanhar as 
discussões realizadas no presente trabalho. 

 
O procedimento para obtenção dos dados primários foi dividido em cinco etapas, 
sendo a primeira a obtenção, preparo e estocagem das embalagens Longa Vida, 
coletadas a partir de doações de voluntários que as utilizam no consumo doméstico. 
Todas as embalagens tinham uma de suas extremidades abertas para higienização e 
secagem em temperatura ambiente. 

 

A segunda etapa foi a trituração das embalagens no Laboratório de Design Industrial 
(DI) do Centro Universitário SENAC – Campus Santo Amaro utilizando um moinho de 
facas da marca RONE modelo RA 1553, nesta etapa todas as embalagens trituradas 
foram acondicionadas em sacos plásticos para encaminhamento ao laboratório. 

 

Na terceira etapa, o material triturado foi encaminhado ao laboratório de Química do 

SENAC com o intuito de realizar a classificação granulométrica. Para essa etapa, foi 
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realizado o tamisamento utilizando três vibradores de peneira da marca Soloteste, 

(figura 2). 
 

Figura 2. Vibradores de peneiras utilizadas para classificação granulométrica. 
 

 
 

 
 
As peneiras padronizadas escolhidas foram baseadas na série Tyler, com abertura livre 
de 4 (4,75 mm), 9 (2 mm), 14 (1,15 mm) e 28 (600 µm) Malhas Tyler, além do 
fundo. A cada ciclo do vibrador de peneiras foi depositado cerca de 35 gramas do 
resíduo em um tempo de tamisamento de 20 minutos e a uma frequência de vibração 
de 60 Hz. O material separado foi armazenado em sacos plásticos, identificados de 
acordo com as granulometrias, para posterior confecção dos corpos de prova. 

 

Nesta fase, além da separação das faixas granulométricas, foi elaborado um estudo 
das frações granulométricas resultante durante a separação por ciclo. Para cada 
batelada de operação de separação, ocorreu com a alimentação de uma quantidade 
conhecida de resíduo nas peneiras (35 g) e a pesagem de cada quantia retida nas 
mesmas após os 20 minutos de vibração dos agitadores. 

 

Na quarta etapa iniciou-se o processo de confecção dos corpos de prova, atendendo 
aos padrões estabelecidos pela ABNT NBR 14715-1. Foi necessário a utilização de uma 
matriz de alumínio (figura 3), além dos insumos necessários para confecção dos 
corpos de prova, sendo o gesso, a água e o resíduo Longa Vida. 

 

Figura 3. Matriz utilizada para confecção dos corpos de prova 
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A matriz para confecção dos corpos de prova foi desenvolvida em 2015 pelo grupo de 

pesquisa, atendendo os padrões estabelecidos pela ABNT NBR 14715-1: Chapas de 
Gesso para Drywall – Parte I: Requisitos. Consiste em um material de alumínio que 
origina um corpo de prova com dimensões de aproximadamente 125 x 125 x 12,5 
milímetros (ALTIERI, 2015). 

 

As proporções ideais obtidas pelo grupo de pesquisa foram de 230 gramas de gesso, 
100 mililitros de água e 19 gramas de resíduo Longa Vida. Utilizando estas 

quantidades, foram confeccionados 90 corpos de prova, sendo 18 corpos de prova com 
granulometria de 4, 9, 14 e 28 Malhas Tyler, além de 18 corpos de prova utilizando o 
resíduo do fundo da peneira. Para efeitos de comparação confeccionou-se, também, 
18 corpos de prova do resíduo sem separação granulométrica (corpos de prova 
controle) conforme o trabalho de Altieri (2015). 

 

A quinta etapa foi a realização de cinco ensaios para caracterização dos corpos de 
prova conforme a norma ABNT NBR 14715-2:2010, sendo: determinação das 
características geométricas  dos  corpos  de  prova,  determinação  da  densidade 
superficial de massa, determinação da resistência à compressão, determinação da 
absorção de água e determinação quanto a resistência à chamas. Todos os testes 
foram realizados em triplicata. 

 

Para a determinação das características geométricas dos corpos de prova, foram 
medidas as duas extremidades de cada um, bem como a espessura, com a utilização 
de um paquímetro. 

 
No ensaio para determinação da densidade superficial de massa, os corpos de prova 
foram submetidos a estufa, marca FANEM – 502, à 40 ºC até atingirem massa 
constante, e suas massas determinadas utilizando uma balança análitica da marca 
Meetler Toledo – PB303-S (figura 4). 

 

 
Figura 4. Processo para ensaio de determinação da massa dos corpos de prova 

 

 
 
 
Com as informações geométricas previamente obtidas e os valores de massa dos 
corpos de prova, foi possível realizar o cálculo de densidade superficial de cada corpo 
de prova utilizando a equação 1, conforme a ABNT NBR 14715-2. 

 

 
 

 
Sendo: 

= Densidade superficial (kg/m²); 

= Massa dos corpos de prova (kg); 

= Área dos corpos de prova (m²). 

Equação (1) 
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O ensaio quanto a resistência a compressão foi realizado no laboratório de Conforto 

Ambiental do SENAC- Campus Santo Amaro. Para o teste, foi utilizado uma máquina 
de ensaio de tração e compressão marca Oswaldo Filizola – AME-5kN, operada 
utilizando o software DynaView Standard/Pro M versão 2.7.6, conectado a um 
transdutor de força – Oswaldo Filizola (figura 5). 

 
Figura 5. Processo para determinação de resistência a compressão 

 

 
 

Como apresentado na figura 5, o ensaio foi realizado com os corpos de prova 
posicionados verticalmente em relação ao compressor com velocidade de 5 mm/min. A 
força registrada nos ensaios foi a máxima carga aplicada antes dos corpos de prova 
atingirem o ponto de deformação, este ponto foi identificado durante os testes a partir 
do gráfico de tensão e deformação exibido pelo software Dynaview. 

 
O ensaio dos corpos de prova quanto a absorção de água foi realizado no laboratório 
de Química do SENAC - Santo Amaro. Primeiramente foi obtido a massa inicial dos 
corpos de prova com a balança analítica marca Meetler Toledo – PB303-S à 
temperatura de (23±2) ºC e com massa estável (variação menor que 0,5%). Em 
seguida os corpos de prova foram submergidos em água, posicionados dentro dos 
recipientes de modo que não houvesse contato com a superfície de fundo ou entre os 
corpos de prova. Durante este ensaio foi necessário manter uma lâmina de água entre 
2,5 e 3,5 centímetros acima dos corpos de prova. O procedimento é apresentado na 

figura 6. 
 

Figura 6. Processo para determinação da absorção de água dos corpos de prova 
 
 

 
 
 
Os corpos de prova permaneceram submergidos durante um período de (120±2 
minutos) e após, o excesso de água foi retirado e os corpos de prova submetidos a 
determinação de suas massas finais, utilizando a balança analítica Meetler Toledo – 
PB303-S.   A determinação da absorção de água foi obtida utilizando a seguinte 
expressão: 
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Sendo: 

= Absorção de água (%); 

= massa final (g); 

= massa inicial (g). 

Equação (2) 

 
O ensaio quanto a resistência a chamas foi realizado no laboratório de química do 

SENAC -  Santo  Amaro,  primeiramente,  montou-se  a  estrutura  para  o  ensaio, 
composta por um mini bico de Bunsen com registro para gás – marca Metalic – 
MET051 e um tripé de ferro zincado com aro trefilado. 
A estrutura montada foi conectada ao sistema de gás e acendido a chama, mantida 
constante. A figura 7 apresenta a estrutura montada para o teste. 

 
Figura 7. Ensaio para determinação quanto a resistência a chama 

 

 
 
Primeiramente, mediu-se a temperatura inicial dos corpos de prova, utilizando um 
termômetro digital com mira a laser marca Plana TC (modelo TIR-5000). Após, os 
corpos de prova foram posicionados de forma centralizada na estrutura montada e 
determinou-se as temperaturas do material a cada minuto, durante um intervalo de 
tempo de 5 minutos, utilizando um cronômetro progressivo digital – Western -1993. 

 
Por fim, os resultados obtidos nos ensaios realizados foram comparados com a 
pesquisa desenvolvida pelo grupo no ano de 2015. Identificando os corpos de prova 
do Grupo M, como os confeccionados em 2015 sem separação granulométrica, Grupo 
T como os confeccionados no desenvolvimento desta pesquisa com separação 
granulométrica, e uma placa Drywall do tipo Standard (ST). 

 

 
3. Resultados e discussão 

 

O resultado da classificação granulométrica do resíduo triturado possibilitou a 
elaboração de um estudo das frações retidas em cada peneira durante o processo de 
tamisamento. Pode-se observar que cerca de 75% em massa do material fica retido 
na peneira de 9 Malha Tyler, enquanto cerca de 10% em massa ficou retido tanto na 
peneira de 4 Malha Tyler, quanto na de 14 Malha Tyler. Uma pequena fração do 
resíduo ficou retida na peneira de 28 Malha Tyler, assim como no fundo. 

 

Em relação as caracterizações dos corpos de prova, as dimensões obtidas com a 
utilização do paquímetro foram em média de 12,4 centímetros, valor muito próximo 
ao estabelecido no objetivo inicial, no entanto, os valores de espessura dos corpos de 
prova foi superior ao esperado (14,28±0,52 mm), que era 12,5 milímetros. 
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Na tabela 1 são apresentadas as densidades superficiais de massa resultantes no 

ensaio. 
 

Tabela 1. Densidade superficial dos corpos de prova 
 

  
G

ru
p
o
 T

 

 

Granulometria 
Densidade Sup. média Desvio 

(kg/m²) Padrão 

 
4 Malha Tyler 16,28 ±0,38 

 
9 Malha Tyler 15,14 ±0,76 

 
14 Malha Tyler 16,33 ±0,17 

 
28 Malha Tyler 16,75 ±0,21 

 
Fundo 17,87 ±0,97 

 
Controle 18,24 ±0,51 

 

G
ru

p
o
 

M
 Sem separação 

16,26 ±0,06 
granulométrica 

 

P
la

c
a
  

Placa Drywall 9,81 ±0,42 

 

 

Nota: 
 

Grupo T = Corpos de prova confeccionados no presente trabalho. 
Grupo M = Corpos de prova confeccionados em 2015 pela Altieri. 
Grupo Placa ST = Corpos de prova drywall (SD) Standard. 
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Os resultados médios são apresentados no gráfico 1, representando também, os 

respectivos desvios padrões. 
 

Gráfico 1. Resultado do ensaio de densidade superficial de massa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acordo com os requisitos da norma ABNT NBR 14715-1: Chapas de Gesso Para 
Drywall – Parte I: Requisitos, a densidade superficial deverá estar entre 8 kg/m² e 12 
kg/m², com um desvio padrão entre os ensaios de até ± 0,5 kg/m². Verificou-se que 
as densidades superficiais dos corpos de prova confeccionados com material Tetra Pak 
triturado de 9 e 14 Malha Tyler apresentaram menores valores, tendo os corpos de 
prova de 9 Malha Tyler apresentado resultados ainda melhores que os obtidos no 
trabalho da Altieri (2015), sem separação granulométrica. Ainda assim, os resultados 
apresentados no referente ensaio são de maior densidade superficial em relação as 
placas Drywall, ultrapassando o limite estabelecido na norma. Tais resultados se 
devem pelo processo de fabricação das placas do tipo Drywall, que, de acordo com de 
Luca1, a pressão é realizada de forma uniforme e melhor distribuída sobre uma grande 
área, já a pressão realizada sobre a matriz, de tamanho inferior ao comercial, é feita 
de uma forma confinada alterando os valores de densidade. 

 
No ensaio quanto a resistência a compressão verificou-se que todos os corpos de 
prova confeccionados apresentaram maior resistência a compressão tanto quanto aos 
corpos de prova confeccionados pela Altieri em 2015, quanto em relação a placa 
Drywall do tipo Standard. Os resultados são apresentados na tabela 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 de Luca: Professor Adriano Camargo de Luca, Coordenador do Laboratório de Design 
 

Industrial do Centro Universitário Senac. 
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Tabela 2. Resultado do ensaio de resistência à compressão 
 

  

 
Granulometria 

 
 
 

4 Malha Tyler 
 
 
 

9 Malha Tyler 

Máximo de 
força 

aplicada 
(kgf) 

 
203,14 

 
 
 

210,09 

 

 
Desvio Padrão 

 
 
 

±4,87 
 
 
 

±19,60 

    

    

  G
ru

p
o
  

14 Malha Tyler 

 
223,43 

 
±5,71 

  
28 Malha Tyler 

 
236,67 

 
±10,57 

  
Fundo 

 
222,20 

 
±16,62 

  
Controle 

 
225,03 

 
±4,59 

 
G

ru
p
o
 

M
 Sem separação 

granulométrica 

 
114,97 

 
±12,78 

 
P
la

c
a
 

s
 S

T
  

Placa Drywall 

 
71,31 

 
±16,38 

 

 

Nota: 
 

Grupo T = Corpos de prova confeccionados no presente trabalho. 
Grupo M = Corpos de prova confeccionados em 2015 pela Altieri. 
Grupo Placa ST = Corpos de prova drywall (SD) Standard. 

 

 
No gráfico 2, é apresentado os resultados médios com os desvios padrões do ensaio de 
resistência a compressão realizados nos corpos de prova. 
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Gráfico 2. Resultado do ensaio de resistência a compressão 
 

 
 
 
 
Todos os resultados obtidos no ensaio quanto a absorção de água para os corpos de 
prova confeccionadas apresentaram menor retenção de água que as placas Drywall e 
os ensaios realizados pela Altieri (2015), conforme apresentados na tabela 3. 

 
Tabela 3. Porcentagem de absorção de água dos corpos de prova 

 

  
G

ru
p
o
 T

 

Aumento da 

Granulometria massa inicial Desvio Padrão 

(% massa) 

4 Malha Tyler 21,72 ±0,20 

9 Malha Tyler 22,27 ±0,76 

14 Malha Tyler 21,16 ±0,27 

28 Malha Tyler 21,66 ±0,49 

Fundo 20,45 ±0,43 

 

Controle 18,22 ±2,38 

 
G

ru
p
o
 

M
 Sem separação 

23,31 ±0,37 
granulométrica 

  
P
la

c
a
s
 S

D
 

 

 
 

Drywall 53,92 ±1,94 

Nota: 
 

Grupo T = Corpos de prova confeccionados no presente trabalho. 
Grupo M = Corpos de prova confeccionados em 2015 pela Altieri. 
Grupo Placa ST = Corpos de prova drywall (SD) Standard. 
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No gráfico 3, é apresentado o percentual médio de aumento das massas dos corpos de 

prova quando submergidos em água. 
 

Gráfico 3. Resultados do ensaio de absorção de água 
 

 
 

 
Cabe ressaltar que os requisitos estipulados na norma ABNT NBR 14715-1, 
determinam um limite de absorção de água apenas para chapas Drywall Resistentes a 
Umidade (RU). Na pesquisa desenvolvida, as comparações são feitas com placas do 
tipo Standard, as quais não precisam estar enquadradas nos requisitos desta norma, 
que determina que a placa tenha um limite máximo de absorção de 5% em massa. 

 

Os ensaios quanto a resistência à chama realizados pela Altieri em 2015 apresentaram 
menores amplitudes de temperaturas em relação aos ensaios realizados com os corpos 
de prova desta pesquisa. Ainda assim, os corpos de prova confeccionado em 2015 pelo 
apresentaram menor amplitude de temperatura no  ensaio em  relação as  placas 
Drywall Standard. 

 

No gráfico 1, é mostrado a temperatura média das placas expostas a chama a cada 
minuto. 
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Gráfico 1: Temperatura dos corpos de prova a cada minuto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entre os corpos de prova confeccionados nesta pesquisa, o desempenho apresentou-se 
semelhante, destacando os confeccionados com o fundo da peneira e 9 Malha Tyler 
como os de menor amplitude de temperatura. 

 

 
 
 

4. Conclusões 
 

Com base nos ensaios realizados verificou-se que a influência da granulometria na 
composição dos corpos de prova não apresenta variações significativas no 
desempenho das mesmas em relação ao corpo de prova confeccionado sem separação 
granulométrica. 

 

Durante a etapa de separação granulométrica notou-se que o tamanho das partículas 
trituradas no moinho de facas originava um material com granulometria a partir de 9 
Malha Tyler, predominantemente. 

 

Os corpos de prova confeccionadas com o material granulométrico de 9 e 14 Malhas 
Tyler foram as que apresentaram melhores valores de densidade superficial, inclusive 
em relação aos corpos de prova confeccionados sem a separação granulométrica, 
entretanto, com valores ainda insuficientes para atender os requisitos da norma ABNT 
NBR 14715 – 1. 

 

Quanto aos ensaios de compressão, todos os corpos de prova confeccionados pelo 
grupo de pesquisa em 2016 apresentaram resultados muito superiores aos de 2015. 

 

Todos corpos de prova confeccionados nesta pesquisa apresentaram melhores 
resultados em relação aos de Altieri (2015) no ensaio quanto a absorção de água, mas 
ainda insuficientes para classificar os corpos de prova como placas do tipo Drywall 
Resistente a Umidade (RU). Entretanto, melhores que em relação ao desempenho das 
placas Drywall Standard. 

 

O ensaio quanto a resistência à chama resultou em maior amplitude em todos os 
corpos de prova produzidos neste trabalho quando comparados aos obtidos pela 
Altieri.   Entretanto, os   corpos   de   prova   confeccionados   pela   Altieri   (2015) 
apresentaram melhor desempenho comparados as placas do tipo Drywall Standard. 
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Considerando o desempenho dos corpos de prova em cada ensaio, os confeccionados 

com granulometria de 9 e 14 Malhas Tyler apresentaram melhores resultados de 
forma geral nos testes. Desta forma, a utilização de resíduo Longa Vida nas 
propriedades de placas do tipo Drywall pode ser uma alternativa para redução do 
encaminhamento deste material para aterros. Sendo necessário aprimorar sua 
composição e método de confecção para atender todas normas estabelecidas pela NBR 
14715-1 e 14715-2. . 
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duas empresas na Cidade de Manaus – AM 
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Resumo. Com o crescimento das áreas urbanas houve o aumento da geração de 

resíduos, dentre os quais, destacam-se, os resíduos resultantes das atividades de 

construção civil, que representam cerca de 50% a 70% dos resíduos gerados nos 

centros urbanos. O objetivo da pesquisa foi elaborar um diagnóstico da situação dos 

resíduos sólidos da construção civil em duas empresas atuantes na cidade de Manaus. 

Adotou-se para a obtenção de dados a realização de entrevistas junto aos proprietários, 

abordando questões sobre o gerenciamento dos resíduos. Com os resultados pode-se 

constatar que as empresas desconhecem a Resolução CONAMA nº 307/02 que 

estabelece diretrizes para a gestão dos resíduos de construção civil, quanto a não 

geração e redução dos resíduos, gerando grandes quantidades, sendo a maior geração a 

dos resíduos classe A e os de menor geração os resíduos classe D com respectivamente 

77% e 3% na empresa “A” e 67% e 3% na empresa “B”, e que praticamente todo o 

material analisado possui potencial para reciclagem e reutilização. 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Sustentabilidade. Construtoras. Manaus. 

Abstract. With the growth of urban areas, there has been an increase in the generation 

of waste, among which are the waste resulting from construction activities, which 

represent about 50% to 70% of the waste generated in urban centers. The objective of 

the research was to prepare a diagnosis of the solid waste situation of the civil 

construction in two companies operating in the city of Manaus. It was adopted to obtain 

data interviews with the owners, addressing questions about waste management. The 

results show that the companies are not aware of CONAMA Resolution No. 307/02, which 

establishes guidelines for the management of civil construction waste, not generating 

and reducing waste, generating large quantities, with the largest generation being waste 

Class A and those of lower generation class D waste with 77% and 3% respectively in 

company "A" and 67% and 3% in company "B", and that practically all the material 

analyzed has potential for recycling and reuse.  

Key words: Solid Waste. Sustainability. Builders. Manaus. 
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1. Introdução 

Após a Revolução Industrial, houve um significativo aumento populacional e 

consequentemente o crescimento dos centros urbanos, para atender as necessidades do 

desenvolvimento, os recursos naturais foram intensivamente explorados, como se fossem 

infinitos, que acarretou uma série de impactos causados ao meio ambiente.  

A construção civil tem uma importante participação nos impactos causados ao meio, visto 

que é um setor que consome grande parte dos recursos naturais, transforma ambientes 

naturais em ambientes construídos modificando a paisagem e é um grande gerador de 

resíduos. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2012), os resíduos 

da construção civil (RCC) compõem cerca de 50% a 70% dos resíduos sólidos urbanos. 

 A pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública 

(ABRELPE, 2014), aponta que, em 2014 o Brasil gerou cerca de 78,6 milhões de toneladas 

de resíduos sólidos urbanos, cerca de 45 milhões de toneladas são RCC. Na região norte 

foi coletado cerca de 4.539 toneladas de RCC por dia. Esse número pode ser ainda maior, 

dado que, foram coletados apenas os resíduos lançados nos logradouros públicos.  

A construção formal é responsável pela geração de apenas 30% dos RCC, sendo os 

geradores informais os responsáveis pela maior parcela dos resíduos gerados, de acordo 

com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SINDUSCON-

SP, 2012). 

Neves (2009) esclarece que na construção civil formal, os resíduos são gerados devido às 

perdas de materiais, que ocorrem em cada etapa da construção. Já Lima e Lima (2012), 

salientam que dentre os inúmeros fatores que contribuem para as perdas e 

consequentemente a geração dos RCC estão: diferenças entre as quantidades de materiais 

previstas no projeto e as realmente utilizadas na obra; baixa qualidade ou defeito dos 

materiais adotados; baixa qualificação da mão-de-obra; o manuseio, transporte e 

armazenamento inadequado dos materiais; a falta ou ineficiência dos mecanismos de 

controle durante a execução da obra; ao tipo de técnica escolhida para a construção ou 

demolição; aos tipos de materiais que existem na região da obra e finalmente à falta de 

processos de reutilização e reciclagem no canteiro. 

As empresas de construção civil geram grandes quantidades de resíduos, estas podem por 

meio do gerenciamento das etapas de construção, reduzir as perdas e minimizar a geração 

dos resíduos, que podem ser reutilizados e reciclados, deixando de ser um problema 

econômico, social e ambiental. 

A  Resolução n°307/2002 CONAMA determina que os grandes geradores sejam os 

responsáveis pelo gerenciamento de seus resíduos. A resolução também determina a 

proibição do envio a aterros sanitários e a adoção do princípio da prevenção de resíduos, 

obriga os geradores e prefeituras a tomarem medidas para diminuição dos resíduos de 

construção civil gerados. Outra Resolução n°341 de maio de 2011, que altera o art. 3° da 

Resolução n° 307, estabelecendo nova classificação para o gesso, um material muito 

utilizado na construção civil. 

 

Os RCC quando não possuem uma destinação adequada, podem trazer consequências 

negativas para o meio ambiente. Estes resíduos ao serem depositados irregularmente em 

espaços públicos, canteiros, ruas e praças podem incomodar a vizinhança, logo, 

compromete a qualidade do ambiente, o tráfego de pedestres e de veículos, prejudicando 

a drenagem urbana, degradam a paisagem e também podem apresentar riscos à saúde 

pela proliferação de agentes transmissores de doenças. 
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Quando depositados às margens de corpos d’água, podem causar o assoreamento de rios, 

córregos e lagos, a alteração da qualidade de águas superficiais através da poluição e da 

contaminação química das águas e do solo ou pelo aumento da quantidade de sólidos nas 

águas. 

Como a maioria dos municípios não possuem áreas destinadas para esse tipo de resíduos, 

acabam sobrecarregando o sistema de limpeza pública e os aterros sanitários que tem sua 

vida útil reduzida, pois, os resíduos da construção civil representam um significativo 

percentual dos resíduos sólidos produzidos nas áreas urbanas, (IPEA, 2012).  

Diante destes problemas, este trabalho tem por objetivo elaborar um diagnóstico do 

gerenciamento dos resíduos de construção civil de duas empresas construtoras, tendo 

como objetivos específicos levantar os tipos de resíduos gerados por suas atividades, 

quantificar os resíduos produzidos pelas mesmas e realizar a classificação dos resíduos de 

acordo com a Resolução CONAMA 307/2002 que estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

2. Metodologia 

Foram selecionadas duas empresas do ramo da construção civil, situadas na zona leste da 

cidade de Manaus, que desenvolvem atividades de escavação, reformas, demolições e 

obras industriais, comerciais e residenciais. Prezando pelo sigilo das empresas, serão 

chamadas neste trabalho como empresa “A” e “B”. A empresa “A” estava atualmente com 

duas obras em andamento, no entanto, apenas uma foi utilizada como referência para 

realização da presente pesquisa. A empresa “B” realizou uma obra de construção, a qual 

se tomou como referência para a pesquisa. 

Com o objetivo de se obter informações sobre a geração de resíduos nas duas empresas, 

foi realizado o levantamento de dados por meio de entrevista junto aos responsáveis pelas 

empresas. A entrevista foi realizada com base nas recomendações da Resolução CONAMA 

nº 307/2002.  

O questionário para entrevista conteve questões das quais procurou se obter informações 

acerca do gerenciamento dos resíduos adotados pelas empresas, aos tipos de resíduos 

gerados e a quantificação de saída dos resíduos do canteiro de obra. 

Feito isso, os dados coletados foram tabulados. As análises dos resultados foram feitas 

mediante a comparação entre os dados sobre o gerenciamento dos resíduos obtidos nas 

duas empresas, pesquisas e a classificação dos resíduos de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 307/02.  

3. Desenvolvimento (resultados e discussões) 

Levantamento dos tipos de resíduos gerados pelas empresas 

A empresa “A” está instalada na cidade de Manaus, atua no ramo de construção civil a 

cerca de dez anos e atualmente possui 15 funcionários. De acordo com a classificação 

adotada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), quanto 

ao número de funcionário a empresa “A” é classificada como uma microempresa. 

Utilizou-se como referência para a pesquisa uma obra residencial de aproximadamente 

200 m2 de área construída, distribuída em um terreno de 300 m2. 

A empresa “B” está instalada na cidade de Manaus a cerca de oito anos e possui 17 

funcionários. De acordo com a classificação adotada pelo SEBRAE (2015), quanto ao 

número de funcionário à empresa “B” também é classificada como uma microempresa. 
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Para a pesquisa na empresa “B” usou-se como referência uma obra comercial de 

aproximadamente 350 m2 de área construída, distribuída em um terreno de 525 m2. 

Por meio dos resultados obtidos na pesquisa, constatou-se que os resíduos gerados nos 

canteiros de obra das empresas são compostos por solo, concreto, argamassas, alvenaria 

de tijolos, componentes cerâmicos, gesso, madeira, metais, papel, plásticos e os resíduos 

perigosos. 

A geração de resíduos da construção civil na empresa “A” e na empresa “B” está 

diretamente relacionada às perdas ocorridas nas obras, aos produtos de demolições e 

escavações. 

Para o andamento da construção nas duas empresas houve a necessidade de realizar 

demolições de estruturas construídas e escavações, o que contribuiu significativamente 

na geração dos resíduos. Para adequar o terreno para receber a edificação a empresa “A” 

precisou demolir uma residência que havia no terreno, o que gerou grande volume de 

resíduos de concreto, argamassas, tijolos, componentes cerâmicos e gesso. 

A empresa “B” precisou fazer o desmonte de terra do terreno, retirando um grande volume 

de terra, para deixar o terreno nivelado. 

As pedras eram descartadas, por não apresentarem condições adequadas para a 

utilização. Nas empresas as perdas ocorriam por extravio, desperdícios e pelo 

processamento em si. 

As perdas por extravio ocorriam durante o processo de armazenamento e transporte, 

sendo esses os processos que mais geravam resíduos por perdas. No armazenamento 

havia a falta de cuidados dos operários no manuseio dos materiais que se danificavam. No 

transporte, as perdas ocorrem durante o trajeto do local onde os materiais eram 

armazenados até o local de utilização, sendo os materiais como tijolos e componentes 

cerâmicos que mais sofrem perdas por quebra.  

As perdas por desperdícios ocorriam quando os materiais não eram utilizados da maneira 

como se deveria nos canteiros de obra, causando o gasto excessivo e inútil dos materiais. 

Conforme Cabral e Moreira (2011), as gerações de resíduos por desperdícios podem ser 

evitadas, pelo planejamento das atividades diárias, pela não utilização de métodos 

ultrapassados e inadequados e pela utilização de mão de obra qualificada.  

Os produtos mais desperdiçados nos canteiros das empresas eram concretos, argamassas 

e gesso. Durante um dia de obra era produzido uma quantidade superior a demanda 

necessária. 

As perdas por processamento em si ocorriam para a adequação dos materiais a área 

construída. Os tijolos eram quebrados e os componentes cerâmicos, plásticos e os metais 

eram recortados para que estes se ajustassem ao tamanho da área construída. Também 

ocorreriam perdas por quebra de alvenaria para instalação de tubulações, caixas elétricas 

e de ar condicionados e por troca de materiais danificados. 

Outro resíduo gerado por perdas no processamento é a madeira, que era utilizada como 

fôrma para moldar, conter e sustentar o concreto até que este pudesse ter resistência 

para se sustentar sem o auxílio de fôrmas, também era utilizada como estrutura provisória 

para diversas atividades. Após o uso ela era danificada o que inviabilizava a sua 

reutilização. 

As informações estão de acordo com Cabral e Moreira (2011), que afirmam que as 

ocorrências de perdas ocorrem com mais intensidade no armazenamento e no transporte 

que durante sua utilização.  
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Dentre os resíduos gerados na construção estão os resíduos perigosos, que são 

embalagens plásticas e metálicas contendo resíduos perigosos, instrumentos de aplicação 

e materiais para a limpeza utilizados nos canteiros de obras, como: broxas, pincéis, 

trinchas, panos, trapos, estopas e outros materiais auxiliares. O quadro 01 apresenta a 

geração de resíduos por fonte geradora: 

Quadro 1 – Fontes geradoras de resíduo. 

Natureza da geração Tipos de resíduos gerados 

Escavações Solo. 

Demolição Concreto, argamassas, tijolos, 

componentes cerâmicos e gesso. 

Perdas por extravio Tijolos e componentes cerâmicos. 

Perdas por Desperdício Concreto, argamassas e gesso. 

Perdas por processamento 

em si 

Tijolos, componentes cerâmicos, 

plástico, metais e madeira. 

Pintura 

(Resíduos perigosos) 

Tintas, seladores, vernizes, texturas, 

pincéis, broxas, trinchas, trapos, 

estopas e embalagens plásticas e de 

metal. 
Fonte: Os autores. 

Triagem, transporte interno e acondicionamento dos resíduos 

A triagem dos resíduos da empresa “A” era realizada próximo ao local de geração. Os 

resíduos eram separados de acordo com os tipos, mantidos inicialmente em pilhas no 

canteiro de obra. Ao final do dia, os próprios funcionários da obra realizavam o transporte 

dos resíduos com o auxílio de carrinhos para o local de acondicionamento final, onde 

permaneciam até serem coletados. 

O acondicionamento final dependia do tipo de resíduo gerado, a empresa “A” utilizava 

bags com capacidade de aproximadamente 1 m3, sinalizados com adesivos, indicando o 

tipo de resíduos que deveriam ser depositados para os resíduos de papéis, plásticos, 

metais e os perigosos. Para os resíduos volumosos como solo, concreto, argamassas, 

tijolos, componentes cerâmicos, gesso e madeira eram utilizadas caçambas estacionárias 

com capacidade de 5 m3. 

Na Empresa “B”, os resíduos recebem o mesmo tratamento da empresa “A”, eles eram 

separados por tipos de resíduos no local da geração, os menos volumosos como o papel e 

plásticos eram depositados em bags de aproximadamente 1 m3, onde permanecem até a 

coleta.  

Os resíduos mais volumosos como concreto, argamassas, tijolos, componentes cerâmicos 

e gesso eram mantidos em pilhas. Ao final do dia eram encaminhados para o local de 

acondicionamento final com o auxílio de carrinhos, sendo depositados em caçambas 

estacionárias de aproximadamente 5 m3.  

Os resíduos de madeira eram mantidos em pilhas, com a remoção imediata para o 

acondicionamento final, devido à grande quantidade gerada, sendo depositados em 

caçambas estacionárias com capacidade de 5 m3. 

O solo como se trata de um resíduo gerado em grande volume no processo de preparação 

do terreno, era removido com equipamentos disponíveis para escavação (pá-carregadeira) 

e depositados diretamente em caminhões basculantes com capacidade para 10 m3.  

Essas etapas são essenciais, porque permitem identificar quais os resíduos estão sendo 

gerados e quais podem ser reaproveitados no canteiro de obra. Além de manter o local de 

trabalho organizado e limpo, evitando a perda de tempo e acidentes de trabalhos com os 

referidos resíduos. 
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Quantificação da geração de resíduos  

A quantificação da geração de resíduos da construção civil nas empresas “A” e “B” foi 

realizada com base em dados e informações obtidos por meio de entrevistas, realizadas 

diretamente com os proprietários das empresas. 

Conforme as informações obtidas junto à empresa “A”, durante o período da execução da 

obra (1° trimestre de 2016), foram realizadas as coletas de aproximadamente 10,6 

caçambas estacionárias de RCC. Cada caçamba estacionária tinha capacidade para 5 m3. 

A Partir destes dados pôde-se calcular o volume total dos resíduos gerados pela empresa 

“A”, que corresponde ao volume de 53,02 m3 de resíduos. 

Os dados da Figura 1 apresentam as quantidades em metros cúbicos dos tipos de resíduos 

gerados pela empresa “A” durante a execução da obra, incluindo os resíduos de demolições 

e terras brutas de escavações do terreno. 

Figura1 - Volume dos resíduos gerados pela empresa “A”. 

 

Fonte: Os autores. 

Conforme pode ser visualizado na Figura 1, os resíduos de tijolos correspondem ao maior 

volume cerca de 12 m3, gerados pelos processos de demolições e perdas no canteiro de 

obra. 

Em seguida tem-se os resíduos de concreto gerado por demolições e perdas, com o volume 

de 10 m3 e os resíduos de argamassa também resultante de demolições e perdas por 

desperdício com volume de 8 m3. Os resíduos menos expressivos foram os de papel 

provenientes de embalagens de produtos com volume de 1 m3 e os de metais com o 

volume de 0,02 m3. 

Na empresa “B”, os resíduos gerados pelo processo de uma construção comercial, 

somaram 9,4 caçambas estacionárias e dois caminhões basculante coletados durante a 

execução da obra. Cada caçamba estacionária tinha capacidade para 5 m3 e o caminhão 

tinha capacidade para 10 m3. Pôde-se verificar que a empresa gerou um volume de 67,03 

m3 de resíduos. A figura 2, apresenta o volume em metros cúbicos dos tipos de resíduos 

gerados pela empresa “B”, durante a construção, estando incluso a terra bruta. 
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Figura 2- Volume dos resíduos gerados pela empresa “B” 

 

Fonte: Os autores. 

Os dados apresentados mostram que os resíduos com maior volume correspondem aos 

resíduos de solo com 20 m3, seguido do resíduo de madeira proveniente de fôrmas e 

estruturas de suporte com o volume de 15 m3. 

Os resíduos com os menores volumes gerados são os de papel, oriundos dos descartes de 

embalagens de produtos, plásticos e metais gerados por perda do processamento em si 

com 1,5 m3, 1,5 m3 e 0,03 m3 respectivamente. 

Esses dados corroboram com os dados obtidos pela pesquisa realizada em uma empresa 

localizada em Porto Alegre, onde demonstra que o maior volume de resíduos gerados em 

uma obra de construção são os resíduos de solo, seguido de tijolos e concreto (PANDOLFO, 

2012). 

No entanto, verifica-se que na empresa “B” o segundo resíduo com maior volume de 

geração corresponde à madeira que é utilizada como fôrmas para moldes de concreto, por 

serem mais baratas e de melhor adequação à geometria da obra, diferentemente da 

empresa pesquisada por Pandolfo (2012) que utiliza fôrmas metálicas, tendo em vista seu 

custo-benefício. 

Conforme pode ser observado nas Figura 1 e 2, a empresa “B” gerou 20 m3 de solo 

enquanto a empresa “A” gerou apenas 7 m3, essa diferença se dá devido à área do terreno 

da empresa “B” que possui área maior que a empresa “A”, sendo que o terreno possuía o 

relevo acidentado, com algumas partes mais altos em outras mais baixos, sendo 

necessário realizar a retirada de grandes volumes de terra para que este pudesse estar 

nivelado para receber a edificação. 

Verifica-se que a geração de concreto, argamassas e tijolos na empresa “A” é superior a 

geração da empresa “B”, esses valores elevados de resíduos são decorrentes do processo 

de demolição ocorrido no terreno, neste caso para se realizar a construção residencial foi 

necessário executar a demolição de uma casa existente no terreno. 

Porém, nota-se que a geração de resíduos de madeira é superior na empresa “B”, visto 

que esta utiliza a madeira para a confecção de fôrmas para moldes de concreto, sendo 

descartadas após o uso, enquanto a empresa “A” utiliza menos fôrmas de madeira, 

optando por utilizar fôrmas metálicas que diferentemente das de madeira podem ser 

reutilizadas diversas vezes após o uso. 
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Os resíduos de metais obtiveram o menor volume de geração, apenas 0,02 m3 na empresa 

“A” e 0,03 m3 na empresa “B”. Porém para a análise comparativa, foi necessário converter 

a unidade de medida de quilograma (Kg) para o volume em m3. Para tanto foi considerado 

o peso específico do aço 7800 Kg.m-3 (Webcalc, 2017), o metal mais presente no resíduo.  

Logo e apesar do baixo volume as empresas ainda possuem uma geração significativa com 

156 Kg e 234 Kg. 

Quanto à geração dos resíduos de gesso, nota-se a geração 2 m3, essa geração se dá 

devido o gesso possuir menor aplicação nas obras realizadas pelas empresas em relação 

aos demais materiais.  

Os resíduos contaminados por produtos perigosos, apesar de apresentarem um dos 

menores volumes 1,5 m3 na empresa “A” e 2 m3 na empresa “B”, podem gerar passivos 

ambientais, uma vez que são compostos por produtos que apresentam características de 

toxicidade, inflamabilidade, corrosividade, reatividade, radioatividade e patogenicidade 

em geral, que podem apresentar riscos à saúde pública ou efeitos adversos ao meio 

ambiente, se manuseados ou dispostos sem os devidos cuidados. 

As empresas obtiveram o mesmo volume de geração dos resíduos de plásticos 1,5 m3, 

estes são provenientes de embalagens de produtos e de recortes de tubulações, 

geralmente são poucos os recortes feitos nestes materiais para serem utilizados nas obras. 

Verifica-se que a geração deste resíduo na construção possui pouca perda, como mostra 

Pandolfo (2012), em sua pesquisa realizada em uma empresa localizada em Porto Alegre, 

a qual gerou 2,1 m3 de resíduos plásticos.  

 O papel a gerado é exclusivamente de embalagens dos produtos utilizados, e quando 

vazio representam um volume relativamente baixo em comparação com os demais 

resíduos gerados. 

Classificação dos resíduos de acordo com a Resolução CONAMA nº 307/ 2002 

Os Resíduos foram identificados a partir das características da obra apresentadas pelas 

empresas pesquisadas, o que possibilitou realizar a classificação de acordo com a 

Resolução CONAMA nº 307/02. No quadro 2 consta a classificação e as porcentagens dos 

resíduos da empresa “A” e “B”. 

Quadro 2 - Classificação dos resíduos 

Resíduos Classe Porcentagem 

A B 

Solo A 77% 67% 

Concreto 

Argamassas 

Tijolos 

Componentes cerâmicos 

Gesso B 20% 30% 

Madeira 

Metal 

Papel 

Plásticos 

Perigosos D 3% 3% 
Fonte: Os autores. 

Observa-se no quadro que os resíduos classe A possuem o maior percentual de geração 

com 77% na empresa “A” e 67% na empresa “B”, ou seja, são os materiais que mais 

sofreram perdas nos canteiros de obra, evidenciando a falta de gerenciamento no canteiro 

de obra, contrariando a Resolução CONAMA nº 307/02, que diz que os geradores deverão 

ter como objetivo prioritário a não geração e redução de geração de resíduos. 
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Os resíduos classe B representam 20% e 30% do total da geração nas empresas. Nota-se 

que não houve a geração de resíduos classe C, ou seja, resíduos para os quais não foram 

desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem e ou recuperação. É importante salientar que em 2011 a resolução COMANA 

nº 307/02 foi alterada pela Resolução nº431, a qual inclui o gesso na classe B retirando-

o da lista de resíduos classe C. 

A classe que apresentou o menor percentual de resíduos foi a classe D com de 3% de 

resíduos que são prejudiciais à saúde. Os dados se parecem com os obtidos por Pandolfo 

(2012), em uma edificação de área superior localizada em Porto Alegre, que obteve a 

maior geração de resíduos classe A com percentual de 90,8%, seguido dos resíduos classe 

B com 8,8%, os resíduos classe C com 0,0% e os resíduos classe D com 4%. 

No entanto, de acordo com Lima e Lima (2012) a composição dos RCC depende das 

características específicas de cada cidade ou região tais como geologia, morfologia, 

disponibilidade dos materiais de construção, desenvolvimento tecnológico etc., sendo que 

existe uma grande heterogeneidade nos resíduos que são gerados em uma obra por efeito 

de seu gerenciamento. 

Remoção e Destinação dos Resíduos 

A remoção dos resíduos nas empresas pesquisadas era realizada por empresas 

transportadoras contratadas, responsáveis por retirar as caçambas estacionárias do 

canteiro de obra e destinar os resíduos. A solicitação do serviço era feita assim que as 

caçambas estivessem completamente preenchidas, sendo removidas e transportadas por 

caminhões poli guindastes. 

Ao serem questionados sobre a destinação final dos resíduos os proprietários das 

empresas primeiramente relataram não ter conhecimento sobre o destino de seus 

resíduos, mas que provavelmente seriam destinados para a reciclagem e aterros de 

resíduos de construção e demolição. No entanto ao serem contatadas as empresas 

responsáveis pela remoção e destinação de resíduos não informaram o destino dos 

resíduos por ela removidos, já que, tratava-se de uma informação sigilosa. 

Verifica-se que a atitude das empresas está em desacordo com a Resolução CONAMA nº 

307/02 que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil, a qual considera que os geradores sejam responsáveis por seus resíduos. 

No entanto, nota-se que essa responsabilidade acaba sendo transferida para as empresas 

que realizam a remoção dos resíduos sendo desconhecido o destino dado por elas. 

Segundo a Resolução CONAMA nº 307/02, após o processo de triagem deve ser dado o 

destino adequado aos resíduos. Os resíduos classe A devem ser reutilizados ou reciclados 

como agregados que são os materiais granulares provenientes do beneficiamento, 

podendo ser utilizados para a pavimentação em forma de brita corrida, produção de 

concreto não estrutural, para a confecção de argamassas de assentamento e revestimento 

dentre outras utilidades. O resíduo de solo pode ser encaminhado para aterro sendo 

utilizado no aterramento de resíduos. 

Os resíduos classe B são os resíduos que deveriam ser reciclados para outras destinações. 

As empresas geravam o gesso que pode ser reutilizado para produção de pó de gesso e 

para ser usado como corretivo do solo.  

A madeira pode ser empregada para a alimentação de fornos em forma de lenha ou 

briquetes, podendo também ser utilizada para a fabricação de chapas de madeira 

aglomeradas, chapas de MDF (Medium Density Fiberboard - Fibra de Média Densidade), 

MDP (Medium Density Particleboard ou Painel de Partículas de Média Densidade). 

Os Resíduos classe C, resíduos perigosos, devem ser armazenados, transportados e 

destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As empresas não possuem um sistema de gerenciamento, para evitar e reduzir a geração 

de resíduos no canteiro de obra, uma vez que, elas geram grandes volumes de resíduos 

provenientes de perda e desperdícios.  

Foram identificados 11 tipos de resíduos. Os que apresentaram maior volume de geração 

na empresa “A” foram os provenientes de tijolo com 12 m3, concreto com 10 m3 e 

argamassas com 8 m3, somados geram um volume de 30 m3. Enquanto a empresa “B” 

gerou grandes volumes de solo com 20 m3, madeira com 15 m3 e tijolos com 9 m3 que 

somados correspondem ao volume de 49 m3.  

Esses grandes volumes de resíduos podem ser evitados com medidas que reduzam as 

gerações por perdas, como armazenar adequadamente os resíduos, com canteiro próximo 

a obra minimizando as perdas no transporte. 

A perdas por desperdícios podem ser evitados fazendo o uso dos materiais em quantidades 

que realmente são necessárias, fazendo a escolha correta de materiais com dimensões 

que se adequem à obra evitando a quebra e corte de materiais para adequação a obra e 

utilizando mão de obra qualificada. 

Na classificação dos resíduos gerados pelas empresas “A” e “B” houve a maior geração de 

resíduos classe A com 77% e 67%, depois os resíduos classes B como 20% e 30% e os 

menos gerados foram os resíduos classe D com 3% e 3%, não houve geração de resíduos 

classe C. Estes dados mostram que grande parte dos resíduos gerados podem ser 

reutilizados e reciclados. 

A responsabilidade pelos resíduos gerados é transferida para empresas que realizam a 

remoção e destinação. Logo as empresas geradoras desconhecem o destino dado aos seus 

resíduos, sendo que estes deveriam ser destinados para a reutilização, reciclagem e para 

o aterro de resíduos de construção e demolição. 
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APÊNDICE – Questionário Aplicado 

1. Quais os principais resíduos da construção civil que são gerados pelas atividades da 

empresa? Qual a quantidade gerada em peso ou volume? 

EMPRESA: 

RESÍDUO QUANTIDADE UNIDADE 

Solo   

Concreto   

Argamassas   

Tijolos   

Blocos de concreto   

Componentes Cerâmicos   

Isopor    

Telas de proteção    

Gesso   

Madeira   

Metal   

Papéis   

Plásticos   

Perigosos    

Vidro   

Fiação elétrica   

 

2. É verificado perdas na obra?  

3. Caso haja, quais são os materiais mais sofrem perdas? 

4. Quais as atividades geradoras de resíduos? 

5. A empresa realiza a separação de resíduos de acordo com cada tipo de resíduo 



InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol.12 nº1 – junho de 2017 

 

67 
 

6. Como é feito o acondicionamento dos resíduos 

7. Há uma empresa fazendo a coleta dos resíduos de construção? 

8. Em média, quanto (peso ou volume) de resíduo é coletado? 

9. Qual a destinação do resíduo de construção? 

10. Você tem conhecimento sobre a Resolução CONAMA nº 307/ 2002? 
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RESUMO. Atualmente, o volume e a disposição final de resíduos sólidos urbanos 

têm se mostrado um dos grandes desafios para as grandes metrópoles. No Brasil as 

recentes políticas públicas que tratam do assunto buscam adequar o cenário com a 

adoção de práticas ambientalmente corretas para o tratamento do lixo, como a 

adoção de aterros sanitários. Uma das consequências da decomposição da matéria 

orgânica presente nos resíduos sólidos nos aterros é a geração e liberação do 

biogás, sendo este uma possível fonte de energia, composto principalmente por 

metano. Seu beneficiamento promove, além de energia limpa, a redução na 

emissão de gases do efeito estufa. No Brasil a participação do biogás na matriz 

energética é ainda incipiente, mesmo diante de um cenário favorável, entretanto, 

boa parte do metano produzido nas células dos aterros ainda é perdido. Estudos 

recentes apontam para a viabilidade técnica na conversão da energia química 

presente no biogás em energia elétrica, contudo, questões econômicas ainda 

travam o avanço da prática. Diversos acordos mundiais voltados para a 

preservação do meio ambiente com um enfoque de desenvolvimento sustentável 

endossam a adoção desse tipo de matriz energética, porém, ainda há um longo 

caminho no sentido da internalização da educação ambiental por parte da 

sociedade, bem como para o aprimoramento e o incentivo ao uso de tecnologias 

mais limpas. 

Palavras-chaves: aterro sanitário, resíduos sólidos urbanos, biogás, matriz 

energética. 

ABSTRACT. Currently, the volume and the final disposal of municipal solid waste 

have been shown to be one of the greatest challenges to the large cities. In Brazil 

the recent public policies that deal with the subject seeking to adapt the scenario 

with environmentally correct practices for the treatment of garbage, as the 

adoption of landfills. One of the consequences of the decomposition of the organic 

matter present in the solid waste in landfills is the generation and release of biogas, 

which is a possible source of energy, composed mainly of methane. Its 

improvement, in addition to promoting clean energy, the reduction of greenhouse 

gas emissions. In Brazil the participation of biogas in the energy matrix is still 

incipient, despite a favorable scenario; however, most of the methane produced in 

the landfill cells is still lost. Recent studies point to the technical feasibility in the 

conversion of chemical energy present in the biogas into electrical energy; 

however, economic issues still hinder the advancement of the practice. Various 

global agreements aimed at preserving the environment with a focus on sustainable 

development endorses the adoption of this type of energy, however, there is still a 

long path towards internalization of environmental education by society, as well as 

to enhance and encourage the use of cleaner technologies. 

Key-words: landfill, municipal solid waste, biogas, energy matrix 
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1. Introdução 

Com o crescimento demográfico em grande escala e o padrão acelerado de 

consumo nos últimos séculos, considerável quantidade de resíduos é gerada 

diariamente. O volume e a disposição final de resíduos sólidos, em especial, em 
grandes centros urbanos têm se mostrado um dos grandes desafios atuais.  

Hoje, no Brasil, já estão consolidadas políticas públicas como as Políticas 

Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos (Leis n. 12.305/2010 e n. 12.300/2006, 

respectivamente), bem como a Política Nacional de Saneamento Básico (Lei n. 

11.445/2007), dentre outras, que preconizam parâmetros de tratamento e 

disposição final e ambientalmente adequados de resíduos sólidos e efluentes, além 

da promoção de pilares na redução de resíduos: não geração; redução; reutilização; 

reciclagem; recuperação de energia etc. Segundo determinação da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, os lixões a céu aberto poderiam existir até 2014, devendo ser 

substituídos por aterros sanitários, que contam com incrementos como 

impermeabilização do solo e tratamento dos rejeitos gerados no processo de 
tratamento dos resíduos sólidos (SÃO PAULO, 2014). 

O biogás, possível fonte alternativa de energia, é um produto da 

decomposição anaeróbica dos materiais orgânicos presentes nos resíduos sólidos. É 

composto por aproximadamente 50% de metano, 49% de dióxido de carbono, gases 
de efeito estufa, e traços de outros componentes, como óxido nitroso, amônia etc.  

O beneficiamento do biogás promove, além da geração de energia e redução 

da emissão de gases de efeito estufa (com consequente crédito de carbono), melhoria 

socioambiental, pois gera mais um campo de atuação profissional, capacita novos 

trabalhadores a manejar a tecnologia, bem como auxilia na segurança do aterro e 
das populações circunvizinhas. (SÃO PAULO, 2014) 

Apesar das políticas públicas estabelecidas e da viabilidade técnica do 

aproveitamento de biogás dos aterros sanitários, sabe-se que ainda há poucas 
iniciativas neste sentido no Brasil, ao contrário do observado em outros países. 

Com a gestão integrada de resíduos (sólidos e efluentes) e as tecnologias 

existentes, tratar o lixo como um problema configura-se uma ótica ultrapassada, mas 

ainda a se superar A paulatina educação ambiental da sociedade, ainda bastante 

consumista, no sentido de internalizar a ideia da responsabilidade compartilhada da 

gestão de resíduos, desde sua geração até sua correta destinação e tratamento, bem 

como o aprimoramento e o incentivo a tecnologias limpas, se fazem instrumentos 
necessários em questões desta magnitude e natureza.  

Com este trabalho pretendeu-se compreender e diagnosticar possíveis 

entraves que inibam a disseminação desta tecnologia, de diversificação da matriz 

energética, recomendada inclusive pelos mais recentes Acordos Internacionais, o que 

endossa a relevância do assunto.  

2. Histórico sobre disposição final de resíduos sólidos e das políticas 
públicas 

A disposição final dos resíduos sólidos urbanos tem-se mostrado um grande 

desafio nos últimos anos. Desde as primeiras mobilizações para tratar das demandas 

ambientais, como a Conferência de Estocolmo em 1972, levou-se à reflexão questões 

sobre a quantidade de lixo estar sendo acumulada em ritmo acentuado, não só devido 

ao crescimento demográfico, mas principalmente pela mudança comportamental de 

consumo da sociedade atual.  

Só no Brasil, segundo a ABRELPE (Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais), “em 2015 foram gerados 79,9 milhões de 

toneladas de resíduos, no qual 58,7% do lixo produzido são direcionados para locais 
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adequados como aterros sanitários”. Com o crescente aumento populacional e 

consumo acentuado, este problema certamente se agravará sendo necessário, 

portanto, o desenvolvimento de alternativas para o manejo do lixo. A partir desta 

demanda, foram formuladas e entraram em vigor políticas públicas, de âmbitos 

federal e estaduais (Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos, leis n. 

12.305/2010 e n. 12.300/2006, respectivamente), a fim de instituir e regularizar 
parâmetros adequados de disposição final de resíduos, sólidos e efluentes. 

Com o intuito de contextualizar essa mudança de cenário, a Figura 1 apresenta 

mapa da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) que ilustra, com o 

Índice de Qualidade de Aterros (IQA), a evolução da regulamentação de aterros 
sanitários do estado. 

Figura 1. Índice de qualidade de aterros no estado de São Paulo – 1997 e 2010. 

 
Fonte: CETESB, 2016 

Vale lembrar que esta não é a realidade na grande maioria do país, sendo a 

metrópole paulista um caso excepcional. Feita esta ressalva, neste sentido, é possível 

notar certo avanço da questão, em especial na cidade de São Paulo, cujos parâmetros 

designados pelas políticas estão mais bem incorporados, mas ainda pode-se ver que 

há casos de disposição inadequada no Estado. 

3. BIOGÁS 

 O biogás é um sub-produto da decomposição anaeróbica realizado em 

presença de archeobactérias do tipo metanogênicas, que se alimentam dos materiais 

orgânicos, presentes no rejeito do lixo. O processo pode ocorrer no interior de 

reatores denominados de Biodigestores ou diretamente no solo, como é o caso dos 

aterros sanitários. É constituído basicamente por metano (50%), dióxido de carbono 

(49%) e pequenas quantidades de outros gases, dentre eles: hidrogênio, gás 

sulfídrico, oxigênio, amoníaco e nitrogênio. A composição do biogás depende do 

material orgânico de origem e, em se tratando do gás do lixo, da idade da célula do 

aterro, pois os componentes químicos sofrem decaimento ao longo do tempo. 

Dentre os gases constitutivos liberados pelo processo de decomposição 

anaeróbia, destacam-se o metano e o dióxido de carbono, altamente poluentes e 

fortes agravadores do efeito estufa. Segundo o relatório AR 4, do IPCC (Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), estabelecido como parâmetro 

internacional, o metano tem o potencial de aquecer a atmosfera 25 vezes mais do 
que o CO2. 

Mais do que um problema a ser sanado, estudos comprovam a possibilidade 

de recuperação energética de biogás, em especial do metano. Por meio de captação 
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e uso de tecnologias específicas em sua purificação e conversão, pode ser gerada 

energia elétrica, térmica, além de biocombustíveis e biofertilizantes. 

Os primeiros experimentos de reaproveitamento energético de biogás 

realizados no Brasil se deram nas cidades Natal e Rio de Janeiro, apesar de o primeiro 

biodigestor ter sido instalado na Granja do Torto, em Brasília. Em 1997, deu-se início 

ao programa de recuperação de metano dos aterros sanitários no estado de São 

Paulo. 

A ABRELPE sinaliza que "para que o metano do biogás possa ser explorado 

comercialmente, por meio de recuperação energética, o aterro sanitário deverá 

receber, no mínimo, 200 toneladas de resíduos por dia e ter altura mínima de 
carregamento de 10 metros." (SÃO PAULO, 2014). 

3.1.  Técnica de Captação e Beneficiamento do Biogás  

No caso dos aterros, o biodigestor não é necessário, pois o solo funciona como 

um biodigestor natural. A tecnologia utilizada é a drenagem dos gases, através de 

grandes dutos de ar dispostos ao longo do perfil do aterro, capazes de retirar o gás 
da camada subterrânea e conduzi-lo à superfície, como pode ser visto na Figura 2. 

Figura 2. Captação e drenagem de gases: (a) com queimadores e (b) para 

aproveitamento energético 

 
 (a) 

 
 (b) 

O processo de geração de biogás ocorre de forma mais intensa quando a 

temperatura do material está entre 30º e 35ºC, pois nessas condições os processos 

bioquímicos ocorrem em menos tempo. Á fim de garantir um melhor rendimento 

energético faz-se necessário a remoção de outros gases, como o dióxido de carbono 

(CO2) e o gás sulfídrico (H2S), principalmente.    

Entende-se por conversão energética o processo que transforma um tipo de 

energia em outro, no caso do biogás a energia química contida em suas moléculas é 

convertida em energia mecânica por um processo de combustão, e, posteriormente, 

por meio de um gerador, em energia elétrica (COELHO et al, 2006). 

A conversão energética de biogás em energia pode ser feita de várias formas, 

graças ao avanço tecnológico observado no setor. Dentre as opções disponíveis no 

mercado, as mais empregadas são as microturbinas a gás e os motores de combustão 
interna de ciclo Otto (PRATI, 2010). 

3.2.  Cenário do Biogás no Brasil e no Mundo  

Hoje, no Brasil, há 15 usinas de recuperação energética do biogás de aterro 

sanitário, com potencial de 117,76 MW. Desse total, sete usinas encontram-se em 

São Paulo, com potencial de 70,32 MW, representando 60% do total de energia 
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gerada pelo biogás, conforme site da Secretaria de Energia e Mineração do Estado 

de São Paulo. 

Segundo Alessandro Gardemann, vice-presidente da Abiogás, empresa que 

promove e divulga o biogás como fonte alternativa à atual matriz energética, em 

entrevista à Revista Brasil (2016), ele comenta que "o Brasil desperdiça por ano mais 

de uma Itaipu em energia", ou seja, em torno de 89.215.404 de Megawatts-hora 

(89,2 milhões de MWh), conforme dados do site da Usina de Itaipu. Ou seja, 
atualmente, há um grande desperdício do biogás gerado em aterros sanitários. 

Um estudo apresentado no XXXII Encontro Nacional de Engenharia de 

Produção estima que, em um cenário otimista, o estado de São Paulo tem um 

potencial energético de fornecer energia a 1.122.105 famílias compostas por quatro 

pessoas, por ano, o que geraria um fornecimento elétrico para uma média de 

4.488.420 pessoas (FREITAS; MAKIYA, 2012), porém, boa parte de todo esse metano 

é perdido, e pior, lançado de forma imprudente na atmosfera, sem ao menos realizar 

sua queima. 

O tema ainda é novo e pouco explorado no país; contudo, alguns Estados 

(como São Paulo, Pernambuco e Santa Catarina) têm instaurado técnicas de 
recuperação energética a partir do biogás de aterros sanitários.  

Em São Paulo, a empresa Biogás Energia Ambiental, capta o metano gerado 

no aterro da CTL, recupera a energia e vende para empresas que buscam 

compensação ambiental com os créditos de carbono. Segundo dados colhidos junto 

à administração do aterro, cerca de 60% do metano captado é transformado em 

energia, sendo o restante queimado para transformá-lo em gás carbônico, que tem 
um potencial de aquecimento menor.  

Ainda em São Paulo, na cidade de Caieiras, foi inaugurada no mês de 

setembro de 2016 a Termoverde Caieiras que, conforme Boehm (2016), 

"Considerando possíveis perdas, a média para a geração de energia deve chegar a 

26 MW por hora, o que é o mesmo consumido por uma cidade de 300 mil habitantes". 

A cidade tem uma população de 97.016 habitantes, de acordo com o site do IBGE.  

No estado de Pernambuco, o Shopping Camará manteve durante a fase de 

construção 30% de sua energia consumida advinda de biogás. Em 2017, quando o 

shopping inaugurar, a energia do biogás atenderá um total de 10% das lojas, que 

segundo Freitas (2016), equivale a "12 residências com consumo médio de 159 

kWh/mês".  

Em Santa Catarina a Usina de Itajaí tem capacidade de fornecer energia para 

3.500 residências (G1, 2014); ainda na região Sul do país, o laboratório de biogás 

do Paraná tornou-se referência no assunto na América Latina (CIBiogás, 2016), além 

dos demais já supracitados, ou seja, o país tem grande potencial em energia limpa e 

a técnica é promissora, podendo vir a crescer em implementação. 

Entretanto, um estudo conduzido pela Faculdade de Tecnologia de Botucatu, 

demonstrou que há a viabilidade no processo de conversão energética do biogás, 

porém o custo está acima do lucro esperado, ou seja, o empresário que investisse 

em tal tecnologia teria um prejuízo de R$ 1.592,14 por ano (CERVI; ESPERANCINI; 

BUENO, 2011).  

Em um cenário internacional, a conversão energética do biogás tem sido 

implantada em países desenvolvidos, como por exemplo, na Noruega, que é a 

primeira colocada no ranking do IDH do ano passado e em 2014 ficou na colocação 

24ª no ranking de maiores economias do mundo; lá até o ano de 2013, importava-

se lixo de outros locais para alimentar seus biodigestores anaeróbios. 

Na cidade de Barcelona, por exemplo, parte do lixo é incinerado e compostado 

e o restante é situado em aterros controlados. Segundo Bonfiglioli em entrevista ao 
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jornal Estadão (2010), apesar de eficiente, a técnica de recuperação energética é 

cara; nesse empreendimento em Barcelona, foi gasto em torno de 156 milhões e 

ainda contou-se com 92% de financiamento público, ou seja, a empresa não 

consegue se sustentar com a venda da energia. Apesar de limpa, eficiente e ter 

grande potencial, a tecnologia ainda é muito cara, portanto, pouco viável 
economicamente.  

Na Alemanha, os biodigestores encontram-se em operação para fornecer 

energias às fazendas. No estado de Saxônia-Anhalt foi investido em torno de 31,5 

milhões de euros em uma usina para a geração de energia do Parque Nordmethan 

Produktion Könnern Süd GmbH, conforme Fachverband Biogas (2014) , apud SECCHI 

(2015). A refinaria do parque tem capacidade de fornecer energia para pelo menos 
10 mil famílias. 

3.3. Estudo da Viabilidade 

A avaliação da viabilidade econômica do aproveitamento energético do biogás 

carece de bases de parâmetro de comparação, bem como situar o biogás no cenário 
da matriz energética brasileira atual.  

A matriz energética brasileira é dividida em diversas fontes. A Tabela 1 mostra 

a oferta interna em relação ao ano de 2016. 

Tabela 1 – Matriz energética brasileira. 

Fonte 

Potência instalada 

Nº de usinas 
% MW 

Biomassa 9,4 13.339 522 

Eólica 6,0 8.486 349 

Fóssil 18,4 26.181 2362 

Hídrica 64,8 92.169 1214 

Nuclear 1,4 1.990 2 

Solar 0,02 23 38 

Total 100 142.189 4487 

         Fonte: Adaptado de BIG BANCO DE INFORMAÇÕES - ANEEL (2016) 

De acordo com esses dados, a biomassa, fonte que abrange o biogás, 

corresponde a 9,4% do total da matriz energética, sendo que desse montante, 

apenas 0,0722% são provenientes do biogás gerado em aterros. Atualmente, o país 

conta com 15 usinas produtoras de biogás a partir de resíduos sólidos urbanos, 

correspondendo a geração de 114680 kW de energia (BIG BANCO DE INFORMAÇÕES 

– ANEEL, 2016). 

Um dado importante na adoção da prática de conversão energética do biogás 

em energia elétrica é o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE), que 

consiste em uma análise do potencial de produção e sua viabilidade econômica, 

identificando também qual é a melhor solução tecnológica para que ocorra o 

beneficiamento.  

Para a realização de um EVTE de biogás são levados em consideração diversos 

fatores: composição dos resíduos dispostos, umidade, tamanho das partículas, 
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temperatura, pH, idade dos resíduos, projeto do aterro e sua operação, pois tais 

fatores influenciam na capacidade energética de geração do gás e também na vida 
útil do aterro.  

Para se ter uma ideia de custos no tocante às diversas fontes energéticas da 

matriz brasileira, a seguir, na Tabela 2, é apresentado um comparativo na geração 
de energia elétrica. 

Tabela 2 - Comparativo de custos de investimento de matrizes energéticas 

FONTES DE GERAÇÃO CUSTOS (em US$/kW) 

Usinas Elétricas 1.330 

Potencial até 60.900 MW 1.100 

Potencial entre 60.900 e 70.900 MW 1.450 

Potencial entre 70.900 e 80.900 MW 1.800 

Potencial acima de 80.900 MW 2.500 

Pequenas Centrais Hidroelétricas 1.200 

Co-Geração a partir da Biomassa da Cana 900 

Centrais Eólicas 1.300 

Resíduos Sólidos Urbanos 1.350 

Centrais Nucleares 2.200 

Térmicas a Carvão Mineral 1.600 

Térmicas a Gás Natural 750 

Outras Usinas 500 

Fonte: Tolmasquim, 2007. 

Tratando especificamente da geração de energia através de biogás, na Tabela 

3, a seguir, são demonstrados alguns indicadores de viabilidade econômica, divididos 
por regiões do país. 
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Tabela 3 - Indicadores de viabilidade econômica do biogás por região 

Indicadores de Viabilidade 

econômica 

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 

Quantidade de locais por região 3 13 3 26 11 

Toneladas de 

CO2e (mil) 

Agregado 4.186,55 17.869,44 2.980,75 54.073,92 9.720,05 

Médio 1.395,52 1.374,57 993,58 2.457,91 883,64 

Potencial de 

Geração (MW) 

Agregado 13 60 10 170 33 

Médio 4,33 4,62 3,33 7,73 3,00 

Valor do 

Investimento     

(R$ MM) 

Agregado 30,52 175,02 34,83 472,78 94,95 

Médio 10,17 13,46 11,61 21,49 8,63 

Custo do Investimento 

(R$/MW) 

267,98 332,99 397,63 317,47 328,44 

Custo Operacional 

(R$ MM) 

Agregado 123,16 558,13 78,81 1.598,11 305,24 

Médio 41,05 42,93 26,27 72,64 27,75 

Custo Financeiro 

(R$ MM) 

Agregado 18,04 103,48 20,59 279,53 56,14 

Médio 6,01 7,96 6,86 12,71 5,10 

Receita Bruta    

(R$ MM) 

Agregado 336,56 1.542,14 193,05 4.512,07 813,55 

Médio 112,19 118,63 64,35 205,09 73,96 

Lucro Bruto     

(R$ MM) 

Agregado 87,67 357,97 26,61 1.137,95 184,59 

Médio 29,22 27,54 8,87 51,73 16,78 

Impostos Gerados 

(R$ MM) 

Agregado 77,17 347,53 32,20 1.023,70 172,63 

Médio 25,72 26,73 10,73 46,53 15,69 

Valor Presente 

(R$ MM) 

Agregado 23,86 18,87 12,97 165,16 10,24 

Médio 7,95 1,45 4,32 7,51 0,93 

  Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2010. 

Os números apresentados reforçam o que são fora aventado: que apesar de 

tecnicamente viável e promissora, a tecnologia ainda é cara, pois não é aproveitada 
em grande escala. 

3.4.  Vantagens e Desvantagens 

Mesmo com todo o potencial em torno da técnica de recuperação energética 

de biogás, também é necessário mostrar as restrições para o uso deste método. A 

Tabela 4 elenca alguns prós e contras do uso de biogás como fonte de energia, a fim 

de, por mais este meio, enriquecer a discussão sobre sua viabilidade. 
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Tabela 4 - Vantagens e limitações do reaproveitamento energético do biogás 

Recuperação energética de biogás de aterros 

Vantagens Limitações 

Geração de energia, para uso do próprio 

aterro ou para comercialização. 

Falta de garantia do fornecimento mínimo de 

lixo para alimentar a usina. 

Disposição final adequada até o fim do ciclo 

de vida dos rejeitos. 

Tecnicamente viável, mas em escala, a 

implementação  ainda é muito custosa. 

Reduz emissão de metano, conforme 

recomendam Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo e Acordo de Paris. 

Falta política integrada de incentivo da 

tecnologia em grande escala no país (como 

de outras energias renováveis). 

 

3.5.  Dos Incentivos – Sobre Energias Renováveis e Recomendações 

nos Acordos Internacionais 

A Segunda Guerra Mundial e a crise do petróleo em meados dos anos 1970 

implicaram na necessidade da busca pela independência deste recurso, abrindo 

espaço à discussão sobre energias mais limpas e renováveis. Até os dias de hoje, a 

matriz energética mundial não é renovável em sua maioria; a matriz brasileira é 

considerada sustentável, contudo, é possível e preciso diversificá-la, substituindo 

fração da participação hidrelétrica por outras fontes, deixando, com isso, de desmatar 

áreas verdes e minimizando os impactos ambientais. Dessa forma, foram feitos os 

primeiros experimentos com o aproveitamento de biogás no Brasil, mais 

especificamente nas cidades Natal e Rio de Janeiro, e o primeiro biodigestor fora 
instalado na Granja do Torto, Brasília.  

Com a iminência das mudanças climáticas, atualmente a emissão de gases de 

efeito estufa (GEE) é uma preocupação da pauta global. Neste sentido, o 

reaproveitamento de biogás se mostra interessante tanto do ponto de vista de 

geração de energia quanto de redução de emissão de GEE, o que parece ser um 

incentivo à prática. A Tabela 5 traz estimativas de emissões por tipo de disposição 
final, desmembradas por regiões. 

Tabela 5 - Estimativa de emissões por tipo de disposição final, por regiões 

Região Aterro Sanitário 

(tCO2e) 

Aterro Controlado 

(tCO2e) 

Lixão 

(tCO2e) 

Total 

Norte  27.176.948 19.293.712 11.207.468 57.678.127 

Nordeste  81.359.268 51.720.052 23.268.194 156.347.515 

Centro-Oeste 31.972.185 29.748.332 7.131.202 68.851.719 

Sudeste 448.987.315 65.900.593 22.564.710 537.452.618 

Sul 61.264.397 7.954.859 2.693.376 71.912.632 

Total 650.760.113 174.617.547 66.864.950 892.242.611 

Fonte: ABRELPE, 2013. 
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3.6. Exemplo de Aproveitamento Energético do Biogás: Central de 

Tratamento de Resíduos Leste – CTL 

Uma breve contextualização histórica: anterior ao Complexo Central de 

Tratamento Resíduos Leste, objeto específico deste estudo, em região vizinha 

funcionou durante os anos de 1992 a 2009 o Aterro Sanitário Sítio São João, sendo 

parte desta gestão, a partir de 2004, realizada pela concessionária EcoUrbis. O 

Complexo incorporou a área do antigo aterro desativado, que atualmente está sendo 

reabilitada, com Compensações de Serviços Ambientais (CSA), que serão 

exemplificadas a seguir. Em Novembro de 2010, em continuidade à operação com a 

junção dos aterros, o CTL passa a operar.  A Figura 3 ilustra as atuais instalações da 

Central de Tratamento de Resíduos Leste. 

Figura 3. Instalações da Central de Tratamento de Resíduos Leste – CTL 

 
        Fonte: Aterro CTL, 2016. 

A área total do empreendimento é de 1.123.590 m², nos quais 34% do espaço 

estão destinados à disposição final dos resíduos sólidos, e o restante da área à faixa 

de proteção ambiental, revegetação de áreas internas remanescentes, estação de 

queima de biogás, balanças e demais unidades de apoio operacional (ECOURBIS, 
2016). 

A EcoUrbis coleta resíduos urbanos das zonas Sul e Leste do município de São 

Paulo, atendendo a cerca de metade da população da cidade, totalizando 

aproximadamente 7 mil toneladas/dia. Segundo dados da empresa, este montante 

representa um quarto do lixo gerado em todo o estado de São Paulo, o que 
corresponde a cerca de 160 municípios. 

O empreendimento da empresa Biogás é instalado dentro do aterro. Segundo 

dados da própria empresa, 60% do gás drenado é revertido em energia, os outros 

40% são apenas queimados, de modo que o metano eliminado e queimado se 

transforme em CO2, menos poluente; ou seja, além da perda natural existente nos 

diversos processos de produção e distribuição energética. A empresa Biogás também 

comercializa os créditos de carbono de suas operações, sendo que 50% destes 
créditos ficam com a Prefeitura de São Paulo. 

Além da adequada disposição final dos resíduos e do reaproveitamento 

energético do biogás, objetos deste estudo, os aterros sanitários devem receber 

tratamento adequado mesmo depois de finalizadas suas atividades até reabilitar a 

área, pois o chorume e o gás ainda continuam prejudicando o meio ambiente depois 
de anos.  



 

InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 12 no 1 – Junho de 2017 

 
78 

 

Como compensações socioambientais, a EcoUrbis promove diversas ações e 

eventos, estendendo sua atuação à comunidade do entorno. Dentre tais iniciativas, 

podem ser citados o Programa Ver de Perto, espaço de conscientização ambiental, 

com cursos e palestras de assuntos da pauta global, como a disposição e o 

tratamento de resíduos; e também o Viveiro EcoÍris (Figura 4), que tem por objetivo 

cultivar plantas nativas da Mata Atlântica. Em números: “o viveiro fica em uma área 

de 9,5 mil m², já produziu mais de 56 mil mudas, de 80 espécies diferentes de 
árvores”, segundo dados da concessionária.  

Figura 4. Compensação ambiental - Viveiro EcoÍris 

 
Fonte: Aterro CTL, 2016. 

4. Considerações finais 

Em São Paulo foi possível notar grande avanço no sentido da adequação na 

disposição final de resíduos sólidos, sendo que os dois aterros sanitários ativos no 

município (considerando o de Caieiras, que também recebe rejeitos da cidade de São 

Paulo) utilizam a técnica de reaproveitamento energético do biogás, ainda que de 
forma incipiente.  

Confrontando dados de estabelecimentos que fazem uso da tecnologia, como 

os aterros paulistas, e segundo a ABRELPE e especialistas da área, como o professor 

Carlos Nobre, membro do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas), o Brasil tem grande potencial para energias renováveis, incluso aqui o 

reaproveitamento do biogás; mas o que se nota é que ainda há desperdício dessa 
matriz que poderia ser mais bem aproveitada.  

Toda decisão, por menor que seja, passa pelos crivos político e econômico. 

Assim, o reaproveitamento do biogás é viável tecnicamente, ainda que do ponto de 
vista econômico, não seja viável em escala.  

O beneficiamento do biogás de fato traz diversos benefícios: contribuição para 

a preservação ambiental, diversificação da matriz energética conforme preconiza a 

demanda global, além de contribuir à sustentabilidade do aterro, dentre outros. 

Entretanto, tal prática ainda é vista como pouco atraente para o mercado para que 

haja maiores investimentos. Neste caso, políticas públicas mais integradas, 

associadas aos estudos que comprovam a viabilidade do sistema, pode ser uma 

solução para estimular o mercado, aliando benefícios ambientais e retorno 
econômico. 

Há, ainda, uma pseudo-comodidade da sociedade de um modo geral quanto 

à matriz energética brasileira, uma que a mesma é vista como renovável no cenário 

internacional, em função de por boa parte de sua energia vir de hidrelétricas ou 

queima de biomassa. 
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Com a gestão integrada de resíduos (sólidos e efluentes) e as tecnologias 

existentes, tratar o lixo como um problema parece uma ótica quase ultrapassada, 

mas ainda a se superar, pois se sabe haver muito valor econômico no material tido 

como rejeito. A paulatina educação ambiental da sociedade – ainda bastante 

consumista – no sentido de internalizar a ideia da responsabilidade compartilhada da 

gestão de resíduos, desde sua geração, bem como o aprimoramento e o incentivo a 

tecnologias limpas, se fazem instrumentos necessários em questões desta magnitude 
e natureza.  
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Resumo. O presente trabalho tem o objetivo de avaliar as principais falhas na 

elaboração do Modelo Conceitual (MCA) de uma área contaminada por 

hidrocarbonetos de petróleo através do uso de abordagem e ferramentas de 

investigação de tradicionais. O estudo mostra a evolução dos trabalhos, onde três 

empresas utilizaram métodos e ferramentas inadequados e não conseguiram 

estabelecer um MCA que fizesse um diagnóstico da área. Em valores reajustados, o 

responsável legal, com as três empresas de consultoria, gastou mais de 750 mil reais, 

a partir da instalação de mais 60 poços, duas remediações e outras atividades, sem 

conseguir resultados que permitissem um adequado gerenciamento da área. O estudo 

comprova a necessidade de utilizar abordagem e ferramentas de investigação 

adequadas, em alta resolução, para que a intervenção na área seja eficiente. 

Palavras-chave: áreas contaminadas, investigação de alta resolução, 

hidrocarbonetos, remediação. 

Abstract. This article has, as its main objective, evaluate the major Conceptual Site 

Model (CSM) mistakes in a petroleum hydrocarbon contaminated gas station. The site 

investigation was performed using conventional approach and tools, as large screen 

monitoring wells. The study shows the CSM evolution built by three different 

consultant companies that were not able to do a suitable site investigation. The site 

investigation and remediation works cost R$ 750.000 to site owner, without any 

suitable result, even with 66 monitoring wells installed and two remediation systems 

(pump and treat and multi-phase extraction) operating in 3 years. This work shows 

that it is necessary a good site investigation approach, using high-resolution site 

characterization, to build a CSM with low uncertains that provide a good remediation 

project.  

Key words: conceptual site model, site assessment, high-resolution site 

characterization, remediation, hydrocarbons. 
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1. Introdução 

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) é o órgão responsável pelo 

licenciamento ambiental dos postos de combustíveis do estado de São Paulo, de acordo 

com a resolução CONAMA 273/2000. Em 2001, a CETESB estabeleceu, a partir da 

Resolução SMA-05, que todos os postos de combustíveis, para serem licenciados, 

deveriam realizar uma investigação de seu passivo ambiental. Caso seja encontrado, o  

passivo deverá passar pelas etapas do Gerenciamento de Áreas Contaminadas (GAC), 

através de normas e procedimentos específicos que foram se sucedendo em SP, como 

os “Procedimentos para o Licenciamento de Postos e Sistemas Retalhistas de 

Combustíveis” (CETESB, 2006); a Decisão de Diretoria Nº 103/2007/C/E (CETESB, 

2007); a Decisão de Diretoria Nº 263/2009/P (CETESB, 2009), o Manual do 

Gerenciamento de Áreas Contaminadas (CETESB, 1999), além de normas técnicas da 

ABNT e de instrumentos legais, como o Decreto 59.263 (SÃO PAULO, 2013). Todos 

esses documentos dão importância elevada às etapas de diagnóstico de uma área 

contaminada, para que a sua recuperação ou reutilização ocorra de maneira 

economicamente viável e ambientalmente segura. 

Porém, em muitos casos (como o que foi avaliado nesse trabalho), as etapas de 

investigação da área são negligenciadas, seja em função de fatores financeiros, ou por 

deficiência de planejamento, ou por desconhecimento, causando a elaboração de um 

diagnóstico inconsistente e com muitas incertezas para a área de estudo (RIYIS, 2012). 

Em resumo, em grande parte das investigações em postos de combustíveis, muitos dos 

procedimentos técnicos citados são desrespeitados, em maior ou menor grau. 

Mesmo quando seguidos, esses procedimentos não são suficientes para um diagnóstico 

adequado da área, por permitirem que sejam utilizadas tecnologias, métodos e 

abordagens inadequadas para que os objetivos principais da investigação: encontrar a 

contaminação; estimar adequadamente a sua massa e sua interação com o meio físico; 

e subsidiar uma avaliação de risco, sejam atingidos (RIYIS, 2012; RIYIS et al, 2013). 

Essa investigação inadequada leva a um diagnóstico com muitas incertezas e, por 

consequência, tomadas de decisão ineficientes, ou muito demoradas ou com custo 

muito elevado. Sobre o aspecto econômico, Pitkin et al (2014) fala em uma economia, 

na etapa de remediação, de 10 vezes o valor investido em uma boa investigação, 

enquanto Suthersan et al (2015), mostrando diversos casos, estima uma economia de 

7 vezes em relação ao valor que foi investido. Neste contexto, a utilização de 

abordagens e técnicas que possibilitem uma melhor compreensão das heterogeneidades 

hidrogeológicas (HH) e da interação dos contaminantes com as HH de uma área 

contaminada são muito relevantes para o sucesso do diagnóstico e, consequentemente, 

do projeto de remediação ou plano de intervenção (RIYIS et al, 2015; RIYIS et al, 2013; 

SUTHERSAN et al, 2015; ITRC, 2015).  

Um diagnóstico adequado leva a um entendimento da interação meio 

físico/contaminante e, a esse entendimento, dá-se o nome de Modelo Conceitual da 

Área (MCA). A NBR 16210 da ABNT (2013) estabelece que toda a complexidade do meio 

físico deva ser considerada na elaboração do MCA e que o mesmo deve ser revisado e 

refinado para efetivamente atender sua finalidade.  

O Manual de Gerenciamento de Áreas contaminadas da CETESB (CETESB, 1999) 

também estabelece que as diversas etapas de gerenciamento devem estabelecer um 

MCA que identifique as fontes primárias e secundárias de contaminação, bem como os 

mecanismos de transporte de contaminantes, suas vias preferenciais de veiculação e os 

receptores potencialmente expostos. Além disso, preconiza que, ao final do diagnóstico 

(no referido documento, ao final da Investigação para Remediação), é fundamental que 

esse modelo conceitual tenha poucas e gerenciáveis incertezas. No entanto, 

tradicionalmente os estudos consideram o meio como homogêneo e os aquíferos 

identificados nos estudos ambientais de postos de combustíveis são comumente 

descritos como livres, homogêneos e isotrópicos. 
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Segundo Crumbling (2004) e Riyis (2012), um MCA pode ser definido como uma 

ferramenta elaborada para um entendimento completo do meio físico, das fontes 

primárias e secundárias, das vias de exposição e dos possíveis receptores. O meio físico 

engloba aspectos como rochas, solos, água subterrânea, drenagens superficiais, climas, 

relevos e o modo como estes atributos interagem entre si e com o contaminante. É um 

resumo de todas as informações obtidas até o momento sobre a área em estudo, ou 

uma simplificação da realidade observada na área com a finalidade de fornecer uma 

visão geral de suas condições e identificar os processos que regem e afetam o 

transporte dos contaminantes no meio. A função de um modelo conceitual bem 

elaborado é identificar os locais e as ações que devem ser tomadas nesses locais, para 

aprimorar o gerenciamento de uma área contaminada, sendo o ponto de partida para 

investigações e remediações eventualmente necessárias. Por isso deve ser muito bem 

elaborado e se torna tão importante para os passos subsequentes. Uma investigação 

incompleta ou insatisfatória acarreta na proposição de um modelo conceitual com 

premissas inadequadas. Como exemplo, podem ser citados modelos conceituais que 

definem o meio hidrogeológico e geológico como praticamente homogêneo, o que não 

representa a realidade (CHERRY, 2009; WELTY, 2012; GUIBEAULT et al (2005); PAYNE 

et al (2008); SUTHERSAN et al, 2015), prejudicando a eficiência e eficácia das etapas 

seguintes do projeto. 

A investigação ambiental da área e consequente MCA elaborado constitui a etapa mais 

importante do projeto. Para essa tarefa, devem ser destinados os principais recursos, 

materiais e humanos, como: equipe de profissionais experientes para a tomada de 

decisões em campo; e as tecnologias de investigação mais avançadas e adequadas para 

uma boa caracterização do local de estudo. Para Riyis et al. (2013), Pitkin et al. (2014), 

Welty (2012), ITRC (2015), Suthersan et al (2015), entre outros, é fundamental que 

sejam utilizadas não apenas ferramentas de investigação consagradas e obrigatórias, 

mas também ferramentas de investigação de alta resolução, também chamadas de High 

Resolution Site Characterization (HRSC) tools e que a tomada de decisão ocorra em 

campo, com a presença de profissionais experientes e não em um escritório, como 

tradicionalmente ocorre.  

Dentre as etapas da construção do MCA, a coleta de dados é a mais crítica, pois carrega 

mais incertezas pela natureza do trabalho de campo (RIYIS, 2012), portanto, deve-se 

dar a devida atenção a esse processo. Das variáveis de subsuperfície, as 

heterogeneidades hidrogeológicas são as mais críticas para o processo de diagnóstico, 

por possuírem variação medida em ordens de grandeza (CLEARY, 1989; HADLEY & 

NEWELL, 2012; McGUIRE et al, 2016), variação essa que deve ser adequadamente 

estudada e priorizada na investigação (PAYNE et al, 2008; QUINNAN et al, 2010; RIYIS 

et al, 2013). 

Para esse adequado diagnóstico, devem ser coletadas amostras de água subterrânea e 

de solo para a avaliação das concentrações das Substâncias Químicas de Interesse 

(SQI). Das amostras de solo devem ser obtidas outras informações do solo, tais como: 

textura, cor, granulometria, porosidade total, porosidade efetiva, densidade, entre 

outros, além de dados que permitam fornecer informações sobre os processos de fluxo 

de água subterrânea e transporte de SQI, como gradiente de fluxo horizontal e vertical, 

condutividade hidráulica, fração de carbono orgânico, entre outras. Mas, de onde coletar 

essas amostras de solo e água subterrânea? Feenstra et al (1991), Pitkin et al (1999), 

Payne et al (2008), Guibeault et al (2005), Payne et al (2008), Quinnan et al (2010), 

Welty (2012), Riyis (2012), Riyis et al (2013), Elis (2013), Riyis (2014), Rossi et al 

(2014), Suthersan et al (2015), ITRC (2015), Riyis et al (2016), Welty et al (2016), 

entre outros, indicam que a água subterrânea deve ser coletada nas zonas preferenciais 

de fluxo (ZF), ou de porosidade móvel, ao passo que, nas zonas de armazenamento (na 

zona saturada), ou de porosidade imóvel, devem ser coletadas amostras de solo. E 

como determinar as zonas de fluxo e as zonas de armazenamento? Payne et al (2008), 

Quinnan et al (2010), Kram et al (2010), Riyis (2012), Riyis et al (2013), Welty et al 

(2014), Suthersan et al (2015), ITRC (2015), USEPA (2013), Welty et al (2016), Riyis 
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et al (2016) indicam, dentre as ferramentas mais adequadas para essa determinação, 

o piezocone (CPTu).  

Assim, de acordo com Riyis et al (2016), para uma adequada coleta de dados que 

permita uma avaliação das heterogeneidades hidrogeológicas, deve-se: 

 - Coletar amostras de solo, inclusive da zona saturada, fazendo em campo uma 

varredura vertical qualitativa de SQI (para VOC, Amostragem de Solo de Perfil Completo 

(ASPC) (ELLIS, 2013); para hidrocarbonetos de petróleo, Caixa Preta de Investigação 

Geoambiental (RIYIS et al, 2015)), envio de algumas amostras ao laboratório e 

definição inicial das zonas de fluxo e zonas de armazenamento; 

 - Fazer ensaios de piezocone de resistividade (RCPTu – CPTu com um sensor a 

mais de condutividade elétrica (RIYIS, 2012)) com dissipação de poro pressão (PPDT) 

para a determinação, em escala de detalhe, das zonas de fluxo e zonas de 

armazenamento, ao mesmo tempo em que se obtém o valor quantitativo de K nas zonas 

de armazenamento (RIYIS et al, 2013; QUINNAN et al, 2010); 

 - Instalação de pontos de amostragem de água (poços de monitoramento ou 

outro instrumento) nas zonas de fluxo obtidas. Nesses pontos, além das amostras de 

água subterrânea, devem ser realizados ensaios hidrogeológicos para a obtenção de K 

quantitativo nas zonas de fluxo (RIYIS et al, 2013); 

 - Coleta de amostras de solo indeformadas (para análise de porosidade total, 

porosidade efetiva e densidade) e deformadas (para análise de granulometria e fração 

de carbono orgânico); 

 - Tomada de decisão em campo; 

O principal objetivo desse trabalho é verificar que uma investigação seguindo o 

protocolo proposto acima em uma área contaminada por hidrocarbonetos de petróleo 

proporciona a elaboração de um MCA sólido e com incertezas gerenciáveis. 

Para isso, foi analisado um caso de uma investigação em um posto de combustíveis na 

região de Itapetininga, interior de SP, iniciado em 2003 e seguiu até 2014 com métodos, 

ferramentas e abordagens tradicionais, passando por três diferentes responsáveis 

técnicos (Consultoria A, Consultoria B e Consultoria C), sem que fosse possível 

estabelecer um MCA aceitável pela CETESB, mesmo com a instalação de mais de 70 

poços no posto e em seu entorno e da operação de sistemas de remediação por 05 

anos.  

2. Histórico da Investigação 

O imóvel que passou pelas etapas do Gerenciamento de Áreas Contaminadas, o posto 

F&F1, está localizado no centro de uma cidade de economia predominantemente rural, 

na região de Itapetininga-SP, com 1.888 m² de área de terreno, e 698,82 m² de área 

construída, sendo essa dividida em: área de abastecimento, troca de óleo, depósito, 

oficina mecânica, escritório administrativo, área de lavagem de veículos, loja de 

conveniência e sanitários. Desde 1960 já existia um posto de revenda de combustível 

no local (Figura 1), tendo o empreendimento operado com as bandeiras Petrolina 

(1970), Hudson (1975), Atlantic (1980) e Ipiranga (1993). Em 1986 ocorreu uma 

reforma no posto. Em 2007, ocorreu uma reforma do SASC2, com a remoção de 08 

tanques de 15 m³ cada, sendo: 01 tanque de gasolina aditivada, 02 tanques gasolina 

comum, 01 tanque de álcool e 04 tanques óleo diesel, conforme as adequações 

necessárias para atender a Resolução CONAMA n° 273/2000 e a Resolução da 

                                           

1 Nome Fictício. Embora o proprietário tenha autorizado a divulgação dos dados, os autores optaram por 
ocultar o nome verdadeiro do Posto e das Empresas que lá trabalharam. Pelo mesmo motivo, a identificação 
da cidade e a fonte de consulta sobre a economia do município foram omitidos. 

2 Sistema de Abastecimento Subterrâneo de Combustíveis – um ou mais tanques enterrados 
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Secretaria do Meio Ambiente – SMA n° 05/2001. Após a reforma, o posto passou a 

contar com um SASC composto de três tanques de combustíveis, sendo: um tanque 

pleno de 15 m³ com etanol hidratado; um tanque compartimentado de 15/15 m³ com 

etanol e gasolina comum; e um tanque compartimentado de 10/20 m³ que armazenava 

gasolina aditivada e diesel. 

 

Figura 1 - Foto do posto de combustível em 1960 

 

Fonte: Proprietário 

 

Consultoria A 

A empresa de Consultoria A trabalhou no F&F de 2003 a 2007, realizando uma 

investigação confirmatória e um complemento que atendeu a um Auto de Inspeção3 

emitido pela CETESB. Na investigação confirmatória, essa consultoria realizou uma 

sondagem a percussão – Standard Penetration Test (SPT) – que foi interrompida a 

11,40 metros de profundidade, por ter supostamente encontrado um solo impenetrável 

sem interceptar o nível de água (NA). Embora fosse prática comum à época, a 

adaptação de metodologias de outras áreas (nesse caso, a geotecnia), para a 

investigação de áreas contaminadas, o SPT não é adequado para esse fim. Após essa 

sondagem inicial, foram realizadas mais sete sondagens com trado manual, chegando 

a profundidade máxima de 5,0 m, com o objetivo de selecionar amostras de solo para 

serem enviadas ao laboratório de análises químicas. A seleção ocorreu de acordo com 

o procedimento da época, ou seja, medindo-se, a cada metro, em campo, os compostos 

orgânicos voláteis (VOC), com detector por oxidação catalítica, porém, as amostras 

deveriam ter sido coletadas em amostradores tubulares do tipo liner (Giacheti et al, 

2015), não diretamente no Trado Manual, e o uso inadequado dessa ferramenta que 

contrariou até mesmo os procedimentos da época. O equipamento de oxidação catalítica 

apresentou leituras nulas, exceto nas sondagens S-07 (2820 ppm a 1,0 m) e S-08 (480 

ppm a 2,0 m). As análises químicas de solo não mostraram nenhuma concentração das 

SQI benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno (BTEX) e hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (PAHs) acima dos valores orientadores de intervenção da CETESB, portanto, 

a Consultoria A, em seu Modelo Conceitual da Área, concluiu que: a área não estava 

                                           

3 Documento elaborado a partir de uma vistoria da CETESB na área para verificar a situação 
ambiental 
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contaminada, o NA é mais profundo que 11,40 m e que, nessa profundidade, atinge-se 

o topo rochoso. Como todos os trabalhos posteriores indicaram que o NA está entre 6,0 

e 8,0 m, e que o topo rochoso está entre 15,0 m e 17,0 m, portanto, pode-se concluir 

que as informações apresentadas pela Consultoria A em seu MCA são equivocadas. Além 

disso, o método de sondagem utilizado (SPT) não é adequado para esse trabalho, uma 

vez que, a cada metro, são coletados apenas 45 cm de solo, não sendo possível elaborar 

um MCA com essa ferramenta. Outro fator importante de incerteza é o elevado valor 

de VOC medido em campo contrastando com o valor ND4 nas análises de laboratório. 

Isso provavelmente ocorreu porque, à época, não havia a norma 16.434 (ABNT, 2015) 

que estabelece critérios mais adequados à preservação de amostras de solo para análise 

de VOC. 

O Posto F&F foi declarado pela Consultoria A como livre de contaminação, no entanto, 

em outubro de 2007, a CETESB, em virtude de uma denúncia, realizou uma inspeção 

no poço cacimba situado em propriedade vizinha, e distante 180 metros do posto, 

constatando a presença de óleo diesel. A figura 2 mostra a localização e distância entre 

o poço cacimba e o posto de combustível. 

Figura 2 - Localização do poço cacimba e distância com o posto F&F. 

 

 

Por conta da existência de contaminação no poço cacimba, o posto contratou a 

novamente a Consultoria A em dez/2007, que executou três novas sondagens com 

trado manual e instalou dois poços de monitoramento (PMs) na região próxima ao 

cacimba contaminado. O Nível de Água (NA) dos poços estava entre 1,16 m e 4,65 m. 

Durante as sondagens foi percebido o odor de combustível, porém, os resultados das 

amostras de solo e de água subterrânea não indicaram concentrações BTEX e PAHs 

acima dos valores orientadores da CETESB.  

Considerando a correção monetária pelo IGP-M (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016), 

o custo do trabalho da Consultoria A foi de R$ 101.215,00. 

Consultoria B 

A Consultoria B atuou no F&F de 2008 a 2013, utilizando métodos tradicionais de 

investigação, alguns desses de maneira inadequada. Finalizou sua participação sem dar 

as respostas exigidas pela CETESB, mesmo tendo instalado mais de 50 poços na área. 

                                           

4 Não Detectado – Concentração menor que o limite de quantificação do método analítico 
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Em junho de 2008 o posto F&F, já com o SASC substituído, contratou a empresa de 

consultoria B para realizar um novo estudo, já que as incertezas do MCA anterior, 

aliadas à descoberta de fase livre no poço cacimba, eram muito grandes para a CETESB. 

A Consultoria B instalou, inicialmente, três poços de monitoramentos com 10,5 metros 

de profundidade. Durante as duas primeiras sondagens, a empresa verificou a presença 

de produto (óleo diesel) em fase livre com espessura de 5,0 cm, a 7,50 metros de 

profundidade. Com essa constatação, a área foi declarada contaminada e sob 

investigação, o que exige que se faça uma Investigação Detalhada, com a necessidade 

de: delimitar tridimensionalmente todas as plumas (fase livre, fase retida e fase 

dissolvida); realizar uma avaliação de risco à saúde humana; e se houver risco, a 

necessidade de elaboração e implementação de um plano de intervenção. Além disso, 

a presença de fase livre, por si só, exigia uma ação emergencial para remoção da 

mesma. Nesse momento, já estava em vigor a Decisão de Diretoria 103 da CETESB (DD 

103/2007), que estabelecia procedimentos para a investigação em postos de 

combustíveis. 

Em setembro de 2008, a Consultoria B iniciou a investigação detalhada das áreas (posto 

e vizinhos) com objetivo de delimitar as plumas de contaminação, tendo executado 42 

novas sondagens, com trado manual, e instalados 42 poços de monitoramentos 

convencionais, cujas profundidades variaram entre 7,5 metros e 11,0 metros. A 

Consultoria B, nesse momento, também elaborou um mapa potenciométrico (Figura 3). 

 

Figura 3 – Localização dos poços de monitoramento instalados pela Consultoria B e mapa 
potenciométrico do “aquífero livre”. 

 

Fonte: Consultoria B 

 

Nessa investigação detalhada, mais uma vez, nenhuma amostra de solo apresentou 

concentrações de BTEX e PAHs acima dos valores orientadores (VI) da CETESB. As 

sondagens, para amostragem de solo, foram realizadas com trado manual, sem o uso 

de amostradores liner, procedimento já obrigatório na época, e sem a preservação 

adequada para compostos voláteis (não exigida na época). Além disso, todas as 

amostras de solo foram realizadas na zona não saturada, conforme solicitavam os 

procedimentos da época, mas que podem deixar de lado parte significativa da massa 

de contaminantes presentes na porosidade imóvel (PAYNE ET AL, 2008; SUTHERSAN 

ET AL, 2015). Mesmo sem concentração detectada no solo, nove poços apresentaram 
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produto (diesel) em fase livre, e outros dez PMs apresentarem concentrações de 

benzeno acima dos valores orientadores da CETESB (5,0 ug/L), indicando que há 

contaminação na área, mas que, segundo o MCA da Consultoria B, não haveria nenhuma 

massa ligada ao solo. A figura 4 mostra a pluma de fase livre de diesel e a pluma 

dissolvida de benzeno na área. 

Figura 4 – Pluma de fase livre de diesel e de fase dissolvida de benzeno. 

 

Fonte: Consultoria B 

 

Em outubro de 2008, dando prioridade a remoção emergencial do produto em fase livre, 

a Consultoria B implantou um sistema de remediação por extração multifásica (MPE)5, 

tipo bioslurping. Os poços de monitoramento PM-01, PM-02, PM-06, PM-07, PM-21, PM-

22 e PM-25 foram utilizados como poços de extração, prática que não é recomendada, 

pois cada poço tem a sua função, e um poço de monitoramento não é adequado para 

funcionar como poço de extração multifásica. Além do mais, um poço que tenha sido 

usado como poço de extração, não pode mais ser usado como poço de monitoramento, 

pois terá a presença de produto nele que não é do aquífero, mas que está retido no 

material do próprio poço decorrente da extração. Este sistema operou até abril de 2010 

e removeu 1056 litros do produto em fase livre. A figura 5 mostra a localização dos 

poços utilizados no MPE. Neste período também houve a remoção de produto em fase 

livre no poço cacimba, com metodologia e volume desconhecido (provavelmente, 

remoção manual). A Consultoria B, nesse momento, considerava o caso como positivo 

e caminhando para uma solução, uma vez que havia removido produto e só havia fase 

livre de diesel nos poços de extração. 

A Consultoria B, em seu MCA, não priorizou a avaliação do meio físico e sua eventual 

interação com o contaminante. A investigação focou em detectar e quantificar as 

concentrações das SQI dissolvidas na água subterrânea. É importante dizer que, exceto 

na coleta de amostras de solo, que deveria ter sido feita por cravação contínua e a 

empresa fez com trado manual, a Consultoria B agiu de acordo com os procedimentos 

                                           

5 Nesse período, essa tecnologia de remediação foi considerada a “coqueluche” do momento, em substituição 
aos sistemas de Bombeamento e Tratamento, muito utilizados em postos de combustíveis no Estado de SP 
entre 2002 e 2006. De 2007 até 2012, predominou o MPE, que atualmente divide o status com a oxidação 
química in situ (ISCO), de acordo com consultas informais a profissionais do segmento.  
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vigentes à época, no entanto, segui-los não foi suficiente para a elaboração de um 

adequado MCA.  

 

Figura 5 - Mapeamento horizontal das plumas de fase livre de diesel e dissolvida de benzeno na 
área em 2010. 

 

Fonte: Empresa de Consultoria “B” 

 

Em outra inspeção, a CETESB identificou fase livre aparente de 5 cm no poço de 

monitoramento situado na área vizinha, próximo ao poço cacimba. Para complementar 

a investigação nessa nova fonte identificada pela CETESB, a Consultoria B realizou sete 

novas sondagens para coleta de amostras de solo, avaliação em campo de VOC e 

instalação de sete PMs em abril de 2010, incluindo três poços multiníveis.  

Poço multinível é a maneira que comumente é denominado um poço profundo de um 

par multinível, ou seja, trata-se de um poço que tem o objetivo de monitorar um 

aquífero confinado ou uma unidade hidroestratigráfica diferente e mais profunda que 

aquela unidade monitorada pelo poço de monitoramento “raso”. A instalação desses 

poços multiníveis, em postos de combustíveis, foi uma obrigatoriedade instituída pela 

DD 263 de 2009 (CETESB, 2009), mas foi largamente desobedecida. A exemplo do 

posto F&F, onde as consultorias, ao invés de instalarem a seção filtrante do poço na 

unidade hidroestratigráfica mais condutiva, instalaram esse multinível em profundidade 

arbitrária de 2,0 metros abaixo do fundo do poço “raso”, permitido pela CETESB apenas 

em casos de geologia homogênea. Se a Consultoria B (bem como as outras) não coletou 

amostras de solo naquela profundidade, como é possível afirmar que a geologia é 

homogênea ou que o multinível está instalado na profundidade correta? Dessa forma, 

os poços multiníveis não servem para o seu propósito.  

Nessa campanha, não houve a constatação de VOC nas amostras de solo em campo e 

as análises químicas novamente não indicaram concentração de BTEX e PAH no solo. 

Nesse momento, havia fase livre somente em cinco poços de extração do sistema MPE. 

Foram detectadas concentrações de benzeno acima dos Valores de Intervenção, mas 

essa concentração foi obtida também em poços de monitoramento que viraram poços 

de extração e tornaram a ser poços de monitoramento. Outro erro importante da 

Consultoria B foi incluir os poços multiníveis na pluma de fase dissolvida do aquífero 

raso. Esses poços são multiníveis justamente para monitorar outra unidade 

hidroestratigráfica, portanto, não poderiam ser colocados na mesma pluma. A figura 5 
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mostra a pluma de fase livre de diesel e de fase dissolvida de benzeno no aquífero raso, 

incluindo os poços multiníveis. 

Outro aspecto notável é que, após 50 poços instalados na área, a pluma de fase 

dissolvida não está delimitada na direção dos poços PM-03 e PM-05, como a figura 5 

mostrou com as interrogações e linhas tracejadas. 

Por conta dessa não delimitação da pluma em fase dissolvida, entre agosto a outubro 

de 2010, a Consultoria B executou mais 14 sondagens e instalou quatorze novos poços, 

totalizando sessenta e seis poços instalados na área. Desse total, cinquenta e nove 

eram poços de monitoramentos (PM) e sete eram poços de extração (PE). A figura 6 

mostra os novos poços. 

 

Figura 6 – Planta da área do posto com todos os poços instalados até outubro/2010  

 

Fonte: Empresa de Consultoria “B” 

 

A Consultoria B, evidenciando a falta de prioridade na elaboração do MCA que reduzisse 

as incertezas decorrentes da heterogeneidade geológica/hidrogeológica da área de 

estudo, caracterizou a geologia/pedologia local baseado em apenas sete sondagens (S-

46 a S-52) realizadas em 2010, dos quais verificou a ocorrência de solo argiloso e solo 

argilo-arenoso com variação de cores do topo até a profundidade executada (11,0 

metros). Também encaminhou para o laboratório a amostra de solo indeformada da 

sondagem coletada a 1,0 metro de profundidade (portanto, da zona não saturada, o 

que não traz nenhum dado significativo e representativo) para análises dos parâmetros 

de densidade aparente, porosidade total, umidade e granulometria. A figura 7 mostra 

a seção e corte da geologia local. Nota-se que a Consultoria B considerou a zona 

saturada inteira como “Aquífero”, sem se importar em sequer identificar os diferentes 

tipos estratigráficos identificados nas sondagens manuais, em mais uma evidência da 

falta de prioridade na avaliação do meio físico. 
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Figura 7 – Seção geológica com as descrições das unidades hidroestratigráficas feita pela 
Consultoria B.  

 

Fonte: Empresa de Consultoria “B” 

 

Em mais uma demonstração da pouca importância dada ao meio físico, a Consultoria B 

executou nove ensaios hidrogeológicos tipo Slug Test nos poços PE-01, PE-02, PM-03, 

PM-10, PM-13, PE-22, PM-34, PM-37 e PM-49 e obteve condutividades hidráulicas (K) 

da ordem de 100 cm/s, as quais considerou compatíveis com os dados da literatura para 

unidades hidroestratigráficas compostas predominantemente por areia grossa, segundo 

a Consultoria B, que formava o aquífero raso da área. No entanto, a própria Consultoria 

B mostrou, na Figura 7, que o solo predominante é argiloso ou argilo arenoso. De acordo 

com Freeze & Cherry (1979), esses valores de K (100 cm/s) são encontrados em 

cascalhos e areias grossas muito selecionadas. A literatura aponta o valor de K para 

solos argilo-arenosos da ordem de 10-5 cm/s, ou seja, na informação prestada pela 

Consultoria B, a velocidade de fluxo da água subterrânea seria da ordem de centenas 

de Km por ano, e a informação da literatura indica essa velocidade em termos de poucos 

metros por ano. 

Ainda em 2010, dois anos após a implantação do sistema de remediação por MPE, a 

Consultoria B realizou um ensaio piloto, tarefa exigida para o plano de intervenção (SÃO 

PAULO, 2013; CETESB, 1999). O ensaio concluiu que o raio de influência da extração 

de vapores do MPE era de 6,0 m e o raio de influência do bombeamento de água 

subterrânea era de 4,0 m, portanto, a empresa propôs a instalação de 4 novos PEs e a 

transformação de 5 PMs em PEs para a ampliação do sistema de MPE, atividade que 

não foi aceita pelo F&F. 

Ao final do seu trabalho no posto F&F, a Consultoria B realizou sessenta e seis 

sondagens, instalou sessenta e seis poços, implantou um sistema de remediação por 

MPE emergencial, e não conseguiu delimitar horizontalmente as plumas de Benzeno em 

fase dissolvida, nem verticalmente as plumas de nenhuma SQI, nem calcular a 

velocidade e direção do fluxo de água subterrânea, nem estabelecer se havia fluxo 

vertical, tampouco relacionar o aquífero com o meio poroso em que está inserido. Além 

de alguns erros, que não obedeceram aos procedimentos de investigação em Postos de 
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Combustíveis, como realizar amostragem de água subterrânea em poços onde existe 

fase livre e realizar amostragem de água subterrânea em poços de extração (CETESB, 

2009; CETESB, 2007). Não houve, portanto, um adequado MCA ao final de 2010. 

Considerando a correção monetária pelo IGP-M (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016), 

o custo do trabalho da Consultoria B para o F&F foi de R$ 224.689,00 

Consultoria C 

Em abril de 2011, o posto F&F, através de recomendação da Bandeira Ipiranga, 

contratou a Consultoria “C”, para gerenciar a área contaminada. Essa empresa reviu os 

estudos anteriores e considerou as informações “satisfatórias e adequadas”, razão pela 

qual efetuou apenas uma atualização no plano de intervenção e implementou as 

medidas de remediação propostas pela Consultoria B. Em maio de 2011, a Consultoria 

C verificou que cinco poços (três de extração e dois de monitoramento) apresentavam 

a presença de fase livre de diesel. Em virtude disso, aplicou a mesma técnica e utilizou 

os mesmos poços, sugeridos pela Consultoria B: um MPE, que iniciou a operação em 

31/05/2011, utilizando cinco poços de extração existentes na área e transformando três 

PMs em poços de bombeamento (PB)6. A figura 8 mostra o local onde foi instalado o 

sistema MPE. 

Figura 8 – Planta do posto com os poços de monitoramento transformados em poços de 
bombeamento  

 

Fonte: Empresa de Consultoria “C” 

 

A empresa “C”, em setembro de 2011, realizou uma nova avaliação, e como verificou a 

presença de óleo diesel, a empresa manteve o sistema MPE em operação até abril de 

2012, tendo removido 90,5 litros de produto. Em maio de 2012 a consultoria “C” 

executou mais duas sondagens na área do posto com uma sonda perfuratriz Hollow 

Stem Auger e instalou dois novos poços com seções filtrantes de 8,0 metros de 

comprimento, sendo um de monitoramento – PM-67 e outro de bombeamento – PB-09 

para complementar a investigação detalhada e ampliar a malha de remediação.  

                                           

6 Normalmente os sistemas MPE não possuem poços de bombeamento, mas somente poços de extração. No 
entanto, a Consultoria C considerou esses poços como de bombeamento, embora tivesse instalado neles um 
sistema de captação idêntico ao bioslurping. Provavelmente, a única diferença era que empresa posicionava 
a captação totalmente na zona saturada e não fazia a separação vapor/água na entrada do sistema. 
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Os resultados das duas amostras de solo não apresentaram concentrações de BTEX e 

PAHs acima dos valores orientadores da CETESB. Porém, essas amostras de solo não 

foram coletadas por cravação contínua (Direct Push), mas da espiral dos trados ocos, o 

que é inadequado de acordo com Riyis et al (2013b) e não atende os procedimentos da 

CETESB (2007, 2009) nem da ABNT (2015). Em resumo, essa coleta de amostras de 

solo foi feita utilizando procedimentos não aceitos pelo órgão ambiental, sem 

correspondência em nenhuma norma nacional ou internacional e inadequados para as 

substâncias químicas de interesse da área. 

Além desse erro na amostragem de solo, a instalação de poços de monitoramento, e 

principalmente de poços de bombeamento com seção filtrante longa não seguiu a norma 

NBR 15.495-1 (ABNT, 2007), e segundo Riyis et al (2014) e Cleary (1989), a instalação 

desses poços pode causar um tubo de fluxo preferencial entre diferentes unidades 

hidroestratigráficas, e esse tubo de fluxo pode acarretar na migração vertical do diesel, 

que é menos denso que a água, para estratos inferiores (para uma unidade 

hidroestratigráfica confinada, por exemplo), promovendo um risco muito grande de 

agravar o problema da contaminação no posto F&F. 

A Consultoria C desligou o sistema MPE, quando concluiu que não havia mais fase livre 

aparente e as concentrações de fase dissolvida dos compostos BTEX não causavam risco 

à saúde humana, de acordo com a avaliação feita por eles, e iniciou, então, as 

campanhas de monitoramento para encerramento do caso. 

Em fevereiro de 2015, provavelmente por ter observado (mas não relatado) o retorno 

da contaminação ao posto F&F, decorrente de “efeito rebound” (CHAPMAN, 2011; 

HADLEY & NEWELL, 2012), a Consultoria C efetuou três novas sondagens da mesma 

forma equivocada: com o trado oco helicoidal (Hollow Stem Auger), sem cravação de 

amostradores por Direct Push, e instalando poços com seção filtrante longa (8,0 

metros). A figura 9 mostra os perfis construtivos dos poços. 

 

Figura 9 – Perfis construtivos dos poços instalados em 2015  

 

Fonte: Empresa de Consultoria “C” 
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A Consultoria C, utilizando métodos inadequados para a amostragem de solo para a 

identificação do perfil geológico ou do perfil hidroestratigráfico (RIYIS, 2012; RIYIS ET 

AL, 2013), caracterizou a geologia local considerando somente a existência de duas 

unidades hidroestratigráficas: uma entre 0 a 5,0 metros profundidade, formada por 

argila e argila arenosa de cores vermelho, amarelo e cinza; e outra de 5,0 metros a 

10,5 metros de profundidade com as mesmas características. Vale lembrar que a 

metodologia utilizada para a amostragem de solo (trados ocos helicoidais sem cravação 

contínua com liner) não permite a definição das unidades hidroestratigráficas, nem em 

termos de textura/granulometria, nem em termos de posição de início da camada. Ainda 

assim, foram descritas no relatório apresentado à CETESB. 

Na campanha de amostragem de água subterrânea, a Consultoria C novamente 

amostrou os poços de extração e de bombeamento, prática inadequada e não admitida 

pela CETESB. 

Em junho de 2015 a CETESB realizou uma vistoria nos poços existentes 

(monitoramento, extração e bombeamento), e constatou a presença de fase livre 

aparente com espessura de 1,0 cm no poço PM-50, na área do posto e uma película de 

fase livre aparente no poço PM-09 com espessura menor que 5,0 mm, situado à jusante 

e fora da área do posto de combustível, obrigando o posto F&F a realizar novo trabalho 

de investigação. 

Da mesma forma que suas duas antecessoras, a Consultoria C finalizou sua participação 

como Responsável Técnica do posto F&F sem resolver o problema de contaminação da 

área do seu cliente e sem ao menos estabelecer um adequado modelo conceitual da 

área, mesmo adicionando seis poços aos sessenta e seis já existentes. Considerando a 

correção monetária pelo IGP-M (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016), o custo do 

trabalho da Consultoria C para o F&F foi de R$ 458.961,00. 

Em 2015, após doze anos de trabalho, três empresas de consultorias, mais de 70 

sondagens e poços instalados, inúmeras amostragens de solo e de água subterrânea, 

três sistemas de remediação implantados e mais de 780 mil reais gastos, a área 

continua classificada como contaminada sob investigação, sem um entendimento do 

meio físico nem da interação do produto que vazou com esse meio físico. 

3. Recomendação de Abordagem para Elaboração de um Adequado 

Modelo Conceitual da Área 

 

Para que se tenha a maior chance de sucesso na investigação da área, e 

consequentemente de elaboração de um MCA que possibilite: quantificar a massa de 

SQI, identificar as zonas preferenciais de fluxo e armazenamento de contaminantes, 

avaliar a interação dos contaminantes com o meio físico, e obter dados quantitativos 

das principais variáveis do estudo (SÃO PAULO, 2013; SUTHERSAN et al, 2015; RIYIS 

et al, 2013-b; RIYIS et al, 2015) 

Para realizar isso, Riyis et al (2013-b) e Riyis et al (2016) recomendam: 

• Tomada de decisão em campo, com profissional Sênior presente; 

• Amostragem de solo Direct Push com liner, preferencialmente pela metodologia 

Dual Tube, alternativamente por Single Tube revestido por Hollow Stem Auger. 

Essa amostragem deve avançar na zona saturada até que não haja indício da 

presença de SQI ou não seja possível o avanço da ferramenta por cravação 

mecanizada;  

• Avaliação discreta de VOCs no liner a cada 20 cm, para seleção de amostras de 

solo pontuais; 

• Coleta e preservação de amostras de solo em metanol (NBR 16.434); 
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• Avaliação dos liners na caixa preta de investigações geoambientais (Riyis et al, 

2015) 

• Execução de ensaios de piezocone de resistividade (RCPTU) concomitante com 

ensaios de dissipação de poro pressão descritos por Riyis (2012), Riyis et al 

(2013-b), Riyis et al (2014), ASTM D6067 (ASTM, 2010); 

• Instalação de poços de monitoramento de seção filtrante curta, com hollow stem 

auger nas unidades hidroestratigráficas definidas nas etapas anteriores;  

• Execução de bail tests para determinação da condutividade hidráulica em todos 

os poços instalados; 

• Amostragem de água subterrânea pelo método da baixa vazão. 

• Descomissionamento de poços de seção filtrante longa que podem ter causado 

migração vertical de contaminantes pela norma ASTM D5299 (ASTM, 2012); 

• Descomisssionamento, pela mesma norma de todos os poços que foram 

utilizados como poços de extração e/ou de bombeamento 

 

A condução adequada das atividades propostas deve fornecer os dados mínimos 

necessários à elaboração do MCA, com um custo mais elevado que metodologias 

tradicionais, porém, muito menor do que foi gasto até o momento no posto F&F. A 

estimativa para esse escopo de investigação é de R$ 150.000,00. 

4. Custos Envolvidos no Processo de Gerenciamento da Área 

Contaminada do Posto F&F 

 

A Tabela 1 apresenta os valores reajustados dos custos dos estudos executados no 

Posto F&F até o estudo da Consultoria C. 

Nesta tabela observa-se que, somando todos os custos anteriores, a execução de uma 

investigação mais detalhada apesar de mais cara ainda seria mais barata que sucessivas 

tentativas inadequadas de investigação, conforme a estimativa apresentada no item 3. 

 

Tabela 1 – Comparativo dos Custos envolvidos no Processo de GAC do Posto F&F. 

Consultoria Etapa do GAC Mês/Ano Custo (R$) 

Custo 

reajustado 

(Índice IGP-M 

Ago/2015) 

(R$) 

A 
1-Investigação 

Confirmatória 
Mai/2003 50.000,00 101.215,00 

B 

1-Investigação 

Confirmatória  

2-Investigação 

Detalhada 

3-Remediação. 

Jun/2008 150.000,00 224.689,00 

C 
1-Remediação 

2-Monitoramento 
Abr/2011 360.000,00 458.981,00 
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5. Conclusões 

 

Uma investigação de área contaminada tem como objetivo fazer um diagnóstico que 

permita tomadas de decisão adequadas sobre as intervenções de reabilitação, ou seja, 

visam a sua recuperação.  Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos (USEPA, 2013), estratégias e tecnologias de investigação de alta resolução 

resultam em um entendimento em escala adequada da distribuição do contaminante, 

embasando de forma mais eficiente e confiável a avaliação, seleção, concepção e 

implementação das tecnologias de remediação. Payne et al (2008) ressalta que, embora 

a hidrogeologia seja a ciência que estuda o movimento da água em subsuperfície, seus 

principais fatores limitantes decorrem do meio em que a água caminha, portanto, é 

fortemente dependente da variação (heterogeneidade e anisotropia) geológica. A 

variação da condutividade hidráulica, então, é uma variável chave para o entendimento 

do meio físico, que vai condicionar o fluxo subterrâneo e o transporte de contaminantes. 

Suthersan et al (2015) e Welty et al (2016) propõem que a avaliação da 

hidroestratigrafia e mapeamento da condutividade hidráulica é essencial para a 

definição do modelo conceitual da área. 

Ao correlacionar dados de concentração com dados de hidroestratigrafia e condutividade 

hidráulica, em alta resolução, torna-se possível mapear e distinguir zonas de fluxo de 

massa de contaminação das zonas de armazenamento (SUTHERSAN et al, 2015). 

Segundo Suthersan et al. (2010), compreender o transporte de contaminantes e sua 

interação dentro e entre as camadas de alta e baixa condutividade hidráulica do aquífero 

permite um maior aproveitamento da relação custo-benefício do projeto de investigação 

e remediação de áreas contaminadas, pois visa remediar menores volumes do aquífero, 

em comparação à restauração do aquífero como um todo, atingindo alvos que não 

teriam a necessidade de tratamento.  

Em resumo, para que a intervenção em uma área contaminada tenha alguma 

possibilidade de sucesso, faz-se necessária uma investigação adequada da área, e para 

que essa investigação seja bem-sucedida, é preciso que a abordagem, as metodologias 

e as ferramentas de obtenção de dados sejam corretas e que a interpretação dos dados 

de campo seja a melhor possível.  

O argumento do custo mais elevado para isso não se sustenta ao observar o trabalho 

aqui apresentado, onde doze anos de trabalhos por métodos tradicionais, incluindo 

remediações, e mais de 740 mil reais gastos, não conseguiram avançar na reabilitação 

de uma área relativamente simples, de um posto de combustíveis. Ao extrapolar esses 

resultados para uma área complexa, seja geologicamente, seja devido à variabilidade 

de seus processos e de substâncias químicas, como uma área industrial, pode-se inferir 

o tamanho do desafio de tentar gerenciá-la utilizando abordagem, metodologia, 

ferramentas, coleta de dados ou interpretação de dados com muitas incertezas.  
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Resumo. Este estudo de caso tem como objetivo avaliar o artesanato regional como 
uma alternativa de renda na cidade de Manaus tendo como área de estudo a Feira de 
Artesanato Tenreiro Aranha. A metodologia consistiu em uma pesquisa exploratória e 
descritiva onde foram utilizados questionários estruturados contendo perguntas 
abertas e fechadas. Utilizaram-se dois tipos de questionários: um para os artesãos e 
outro para os consumidores da feira. A partir dos resultados, verificou-se que o 
artesanato trouxe benefícios econômicos aos artesões, apesar da variação sazonal das 
vendas considerando períodos de alta e baixa temporada para viagens. Foi uma 
alternativa de renda encontrada pelos comerciantes e também consiste em uma forma 
de evidenciar através de suas artes a cultura regional, agregando valor aos produtos 
naturais, auxiliando com o turismo na cidade e auxiliando na conservação da cultura 
local.  

Palavras-chave: Artesanato, Alternativa de renda, Meio ambiente, Desenvolvimento 
sustentável. 

Abstract. This case study aims to evaluate regional handicrafts as an income 
alternative in the city of Manaus having as a study area of the Tenreiro Aranha 
Handicraft Fair. A scientific methodology in an exploratory and descriptive research 
where structured questionnaires were used with open and closed questions. Two types 
of questions were used: one for artisans and others for fair consumers. From the 
results, it was verified that the craftsmanship brought the economic markets in the 
artisans, in spite of the seasonal variation of the sales considering periods of high and 
low season for trips. An alternative income found by merchants and also consists of a 
way of showing through their arts the regional culture, adding value to natural 
products, helping with tourism in the city and assisting in the conservation of local 
culture.   

Key words: Crafts, Alternative income, Environment, Sustainable development. 
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1. Introdução 

 

A história do artesanato pode ser visualizada concomitantemente a história da 
humanidade quando o ser humano, no período neolítico, criou ferramentas para 
garantir sua sobrevivência, junto a outros objetos utilitários e adornos pessoais. 
Assim, surgiram os primeiros artesãos, e o homem começou a melhorar suas 
ferramentas, polir as pedras, fabricar cerâmicas e a tecer fibras (CHITI, 2003). No 
Brasil, os indígenas manuseavam para pintura, pigmentos de materiais oriundos da 
natureza, a cerâmica, a cestaria e a arte com plumas (DEFENDER, 2009).  

Na Revolução industrial, onde surgiram as primeiras indústrias minimizando o 
trabalho artesanal devido à troca do trabalho manual para o industrializado com 
produção em larga escala. Com o desenvolvimento industrial o artesanato entrou em 
um processo lento de decadência e marginalização social e econômica (BARROSO, 
2007).  

O artesanato era considerado uma atividade introduzida no ambiente dos programas 
de assistência social, tratado sob uma ótica paternalista, não considerando sua 
dimensão econômica e social. Segundo Freitas (2011) o artesanato é uma atividade 
que mostra as características regionais e promove educação. Economicamente, pode 
ser considerada uma fonte de renda alternativa, assim, gerando trabalho com um 
cunho social para as pessoas. 

Percebe-se que o artesanato brasileiro é o resultado da mesclagem de técnicas 
específicas, que são aplicadas de acordo com o patrimônio material e imaterial de 
cada localidade, ampliando cada vez mais o nosso acervo de objetos. Pode-se afirmar 
que todas essas transformações são reflexos do processo da globalização 
(MENDONÇA, 2011) 

A região Norte é rica em diversidade cultural, no que resulta em uma grande 
variedade de artes com barro, couro, madeira e entre outros. Em Manaus, é muito 
comum encontrar artigos artesanais para venda. É considerado uma das mais belas e 
significativas expressões da arte popular brasileira (DEFENDER, 2009).  

De maneira direta, a comercialização de artesanato auxilia no turismo local e 
divulgaçao da cultura regional. Fazendo essa referência cultural, muitos comerciantes 
utilizam do artesanato para resgatar elementos culturais da região. Na atualidade, 
quando o processo de globalização atinge todas as atividades humanas, a valorização 
da cultura típica surge como uma forma de diferenciação, aspecto este fundamental 
na qualidade do produto turístico (IGNARRA, 1999). 

Dessa forma, segundo Garcia (2006), o artesanato é visto como produto turístico e 
com devida valorização, o consumidor não apenas compra o objeto, mas leva consigo 
uma lembrança do local. 

De acordo com Barroso (2007), o artesanato pode ser analisado de acordo com a 
matéria-prima que é utilizada, pois o processo possui características especificas, assim 
como práticas profissionais, técnicas, ferramentas, produtos e mercado. Assim, no que 
se refere ao uso dos produtos, o artesanato pode ser classificado das seguintes formas 
(SEBRAE, 2004): 

- Adornos e acessórios: objetos de uso pessoal tais como joias, bijuterias, 
cintos, bolsas, peças para vestuário etc; 

- Decorativo: objetos produzidos para ornamentar e decorar ambientes. 

- Educativo: objetos destinados às práticas pedagógicas; 
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- Lúdico: objetos produzidos para o entretenimento e para representação do 
imaginário popular. Exemplos: jogos, bonecos, brinquedos, entre 
outros; 

- Religioso: peças destinadas aos usos ritualísticos ou para demonstração 
de crenças e da fé. Exemplos: amuletos, imagens, adornos, altares, 
oratórios, entre outros; 

- Utilitário: peças produzidas para satisfazer as necessidades de trabalho 
dos homens, seja no campo, seja na atividade doméstica. Peças de 
grande simplicidade formal, seu valor é determinado pela importância 
funcional e não por seu valor simbólico.  

Essa classificação não contempla todos os tipos de artesanatos existentes como, por 
exemplo, uso de ervas medicinais da Amazônia, óleos essenciais, sabonetes, velas, 
incensos e etc. E observa-se que esses tipos de produtos ganham cada vez mais 
atenção para realização de pesquisas para aprimoramentos da metodologia usada no 
uso sustentável das espécies naturais aromáticas e medicinais. No entanto, Segundo 
Mendonça (2011) esse tipo de artesanato não possui uma nomenclatura mais 
direcionada, ou seja, são conhecidos como produtos artesanais. Nesse caso, propõe-se 
a utilização do conceito de produtos fitoartesanais. 

Segundo Barroso (2007) os produtos artesanais surgem da necessidade, e muitas 
vezes, não se enquadram nos padrões tradicionais, mas é uma atividade propensa a 
mudanças, tanto tecnológicas quanto em relação às expectativas de consumo.  

E esses produtos podem ser considerados um bem patrimonial (imaterial) da região, 
de acordo com Leal (2002), onde há a valoração baseada no valor de uso, quando se 
trata desses produtos no mercado, onde as questões ambientais e os produtos da 
natureza estão ficando mais valorizados na sociedade. 

Desse modo, os artesãos da cidade de Manaus possuem uma grande importância na 
preservação da cultura, no crescimento econômico, promovendo o desenvolvimento 
sustentável e socioambiental local, valorizando a qualidade e a variedade dos 
produtos. 

A partir do que foi apresentado, o objetivo deste trabalho consistiu em avaliar a 
prática da comercializaçao do artesanato regional como uma alternativa de renda na 
cidade de Manaus tendo como área de estudo a Feira de Artesanato Tenreiro  Aranha, 
localizado na Av. Floriano Peixoto, entre as Ruas José Paranaguá e Lima Bacuri, 
próximo a Praça da Polícia no centro da cidade de Manaus/AM, identificando as 
principais características do artesão e do consumidor de artesanatos da Feira de 
Artesanato Tenreiro Aranha, avaliando a satisfação dos consumidores de artesanato, 
verificando como o artesão avalia a vendas de produtos artesanais na Feira de 
Artesanato Tenreiro Aranha e analisando a percepção ambiental do artesão e 
consumidor de artesanato da Feira de Artesanato Tenreiro Aranha. 

2. Material e Métodos 

 

Este estudo foi realizado na Feira de Artesanato Tenreiro Aranha, localizado na Av. 
Floriano Peixoto, entre as Ruas José Paranaguá e Lima Bacuri, próximo a Praça da 
Polícia no centro da cidade de Manaus/AM (Figura 1 e 2A, 2B). 
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Figura 1. Imagem de satélite indicando a área de estudo. 

 

Fonte: Google Earth, 2016. 

 

Figura 2. (A,B) A Feira de Artesanato Tenreiro Aranha em horário comercial. 

  

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

2.1. Coleta de Dados 

Esta pesquisa de caratér exploratório e descritivo, teve coleta de dados realizada por 
meio de questionários contendo 10 questões abertas e fechadas para os artesãos e 
questionários contendo 11 questões fechadas para os consumidores. Foi realizada 
ainda, a observação do local.  

A coleta de dados foi realizada durante o horário comercial entre às 09:00h e 11:00h 
na feira Tenreiro Aranha, onde foram aplicados questionários para 10 artesãos de uma 
população de 18 artesãos.  

Após a coleta de dados com os artesãos e a observação no local, houve a aplicação do 
questionário para os consumidores, para 100 pessoas. Esta coleta foi realizado 
durante duas semanas entre 09:00h e 15:00h, na área próxima a feira, no bairro 
centro da cidade de Manaus. 
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2.2. Análise dos Dados 

 

Para proceder a análise, os dados coletados foram inseridos em planilhas eletrônicas 
no Microsoft Excel (2010) e Microsoft Word (2010), no sistema operacional Windows 
10. Foi realizada análise percentual para cada questão. 

3. Resultados e Discussão 

3.1Principais características do artesão e do consumidor de artesanatos 
da Feira de Artesanato Tenreiro Aranha 

3.1.1. Artesãos 

Os resultados obtidos mostram que 50% possuem a idade acima de 50 anos e que 
30% possuem entre 26 a 30 anos de idade (Gráfico 01). Esse resultado mostra que 
artesãos em atividade na feira Tenreiro Aranha, são da maioria idosos. O resultado 
similar foi encontrado em Garcia (2006), onde houve a entrevista num Centro de 
Capacitação, Produção e Comercialização de Artesanato-CCPC, e que mostrou que 
50% dos comerciantes têm mais de 36 anos, 33% entre 26 e 35 anos e 17% entre 19 
e 25 anos. 

 

Gráfico 01. Faixa etária dos artesãos 

 

 

Os respondentes, são maioria do sexo masculino. Um resultado diferente, foi 
encontrado por Garcia (2006), que mostrou que 67% são do sexo feminino e 33% do 
sexo masculino.  

Após questionados sobre a escolaridade, identificou-se que 50% dos artesãos tem 
Ensino Fundamental completo e 40% possuem Ensino Médio completo e apenas 10% 
possui Ensino Superior, o que indica um grau significativo de escolaridade dos 
artesões.  

Dentre os respondentes, 50% dos artesões residem na cidade de Manaus, 20% em 
Municípios, 20% em outro país e outros 10% são de outro Estado brasileiro (Gráfico 
02). 
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Gráfico 02. Naturalidade dos artesãos 

 

 

De modo geral, observou-se que predominam os manauenses na confecção de artigos 
artesanais regionais na feira, porém há ainda artesãos de outros países,  indicando 
que o mercado de artesanato segue como uma alternativa de renda, não só para as 
pessoas de naturalidade brasileira, mas como os estrangeiros que adequam as artes 
peculiares da região como forma de empreendedorismo. Um resultado similar, 
mostrado por Garcia (2006), na comunidade Jacarezinho/PR, mostra que em relação à 
naturalidade, 83% são naturais de Jacarezinho e 17% são de outras localidades e 
residem atualmente no município. 

3.1.2. Consumidores 

Os resultados obtidos demonstram que 68% são jovens de até 25 anos, 11% possuem 
idade entre 26 a 30 anos, 8% possuem idade entre 31 a 40 anos, 6% possuem entre 
41 a 50 anos e apenas 4% tem mais de 50 anos (Gráfico 03). 

 

Gráfico 03. Faixa etária dos consumidores 

 

 

O que pode ser observado é que os jovens são os maiores consumidores de artesanato 
na feira, por serem artigos de cunho, a maioria, estético, a atenção se volta aos 
jovens que seguem tendências de moda ou que buscam artigos para mostrar sua 
identidade cultural através dos artesanatos. O resultado dissimilar de Garcia (2006), 
em Jacarezinho/PR, mostra que a faixa etária foi de 8% até 18 anos, 26% entre 19 e 
25 anos, 32% entre 26 e 35 anos e 34% com mais de 36 anos. 

Quanto ao gênero, 51% são do sexo masculino e 49% são do sexo feminino. Um 
resultado diferente de Garcia (2006) constatou que 76% dos entrevistados eram do 
sexo feminino e 24% do sexo masculino. 

E, dentre os respondentes, 96% são residentes da cidade de Manaus, enquanto 2% 
são de outro estado. Resultado similar de Garcia (2006), em Jacarezinho/PR, que 
mostrou que quanto ao local de residência, 58% residem em Jacarezinho, 24% moram 
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em municípios distantes até 100 km e 18% em municípios distantes mais de 100 km 
de Jacarezinho. 

3.2. Avaliação da satisfação dos consumidores de artesanato 

Nesse item, através de análise feita a partir dos dados obtidos, observou-se que os 
consumidores avaliaram como 46% bom, outros 34% ótimo, 18% excelente (Gráfico 
04). Este resultado mostra a valorização dos consumidores em relação à qualidade dos 
artesanatos vendidos na feira. Resultado, um tanto similar, de Garcia (2006), em 
Jacarezinho/PR, mostra que em relação aos consumidores considerarem os 
artesanatos oferecidos de boa qualidade, 76% disseram que sim, 20% responderam 
que, em parte e 4% não responderam.  

 

Gráfico 04. Avaliação da qualidade dos produtos artesanais regionais. 

 

Observa-se, no Gráfico 05, que os consumidores consideram, em sua maioria, de 
maneira positiva a variedade de artesanato da feira. Resultado similar é apresentado 
por Garcia (2006), em Jacarezinho/PR, e mostra a avaliação como: 4% satisfatório, 
42% como muito bom, e 24% como ótimo. 

 

Gráfico 05. Avaliação dos produtos artesanais regionais. 

 

 

Os respondentes procuram produtos artesanais como jóias artesanais (48%), artigos 
de decoração (23%) e outros (13%), bolsas artesanais (10%), louças (3%) e roupas 
artesanais (3%) (Gráfico 06). 
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Gráfico 06. Produtos de maior procura em loja de artesanato. 

 

 

A procura de joias artesanais é maior quanto aos demais artigos artesanais. Desse 
modo, nota-se que as biojoias1 são mais atrativas ao público por mostrarem de modo 
peculiar as belezas naturais das sementes, pedras e fibras pelas quais são 
confeccionadas sendo que são de origem nativa, assim, desenvolvendo um modelo 
modernizado de joias, anteriormente, usados por indígenas, é cada vez mais comum o 
uso de biojoias e a comercialização desses produtos enriquecem o desenvolvimento 
sustentável na região. Resultado, um tanto similar, de Garcia (2006), em 
Jacarezinho/PR, mostra que os produtos que tem maior procura pelos consumidores 
são a tapeçaria que foi citada em 34%, a cerâmica em 17%, a escultura em 16%, a 
cestaria em 14%, os trabalhos em madeira em 16% e outros em 3%. E para saber se 
os entrevistados esperavam encontrar outros tipos de artesanato na feira: 48% 
declararam que sim, e 52% que não. 

Dos respondentes, foram questionados em relação aos preços dos produtos 
comercializados na feira e constatou que em média acham razoável (49%), caro 
(33%), barato (9%) e muito caro (9%) (Gráfico 07). 

 

Gráfico 08. Opinião dos consumidores em relação ao preço dos produtos. 

 

 

Observa-se que o preço é tido como razoável pelos consumidores da Feira estudada. 
Garcia (2006), em Jacarezinho/PR, mostra que 87% dos consumidores não 
compraram artesanato por motivos diversos e um deles é o preço elevado, sendo 
assim, a preferência para comprar em outros locais com preço acessível. 

E dentre os respondentes, foram questionados sobre a motivação para que os mesmos 
comprem artigos artesanais, sendo assim, 32% citaram que é por gosto pessoal, 26% 

                                           

1 É um adorno produzido a partir de elementos naturais, como sementes, fibras naturais, casca de 

coco, frutos secos, conchas, ossos, penas, entre outros. Além disso, durante o processo de 
produção, a matéria-prima natural é extraída de forma sustentável e por isso não agride o meio 
ambiente (SEBRAE, 2014). 
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pela beleza dos produtos, 25% os produtos de valor regional e cultural, 9% citaram 
outros, 6% mencionaram os produtos naturais e 4% os produtos exclusivos (Gráfico 
09). 

 

Gráfico 09. Motivação dos consumidores para a compre de artesanato regional. 

 

 

Além do gosto pessoal, destacou-se também a motivação pelo valor regional e cultural 
da região enfatizados pelos artesanatos, onde retratam tanto a arte indígena quanto a 
cabocla, mostrando as belezas autóctones da região amazônica. Resultado similar foi 
obtido em Garcia (2006), que mostra que as justificativas dos que responderam foram 
variadas, como: que já conheciam o trabalho dos artesãos, acharam bonitos, com um 
bom acabamento, diferente e bem trabalhado, feito com capricho, chama a atenção 
dos visitantes, de bom gosto, artesanato criativo, preço acessível. 

Sobre a importância de mostrar a cultura local através dos artesanatos 94% dos 
entrevistados disseram que sim e 6% que não (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10. Opinião dos consumidores em relação a importância de mostrar a cultura local 
através do artesanato. 

 

 

Nota-se que 94% dos entrevistados disseram que sim, que é importante mostrar a 
cultura regional através do artesanato, onde diversos artesanatos retratam as lendas 
regionais, o cotidiano dos caboclos e a beleza amazônica, sendo assim, uma 
ferramenta turística e cultural importante para manter vivo e rico a cultural local. 
Resultado similar em Garcia (2006) em Jacarezinho/PR apresenta que quanto a eles 
acreditarem que seus produtos possuem características culturais locais, 83% 
declararam que sim e 17% que não, justificando que deveria ter marcas que 
lembrassem o Baile do Texas, a Fetexas, os prédios históricos, entre outros.  
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3.3. Verificação de como o artesão avalia a venda de produtos 
artesanais na Feira de Artesanato Tenreiro Aranha 

Os artesãos como qualquer outro empreendedor, avaliaram o mercado de artesanatos 
e produtos relacionados ao mesmo, e após os resultados obtidos, constataram que em 
relação ao fluxo de venda, 70% do fluxo acontece de Segunda à Sexta-Feira enquanto 
30% mencionaram que o maior fluxo de clientes se dá de Segunda a Domingo 
(Gráfico 11). 

 

Gráfico 11. Fluxo de venda 

 

 

Desse modo, observa-se que o maior fluxo de venda é de Segunda a Sexta-Feira, por 
ser uma área localizada no centro da cidade, o fluxo de pessoas é maior durante a 
semana devido a atividades como escolas, comércios e outras empresas que 
funcionam em horário comercial, que acarretam no maior fluxo de pessoas no local. 
Por ser um local fixo, estar presente diariamente acarreta uma ligação com os clientes 
que mais frequentam a feira, assim, aumentando a credibilidade dos produtos e 
confiança do consumidor que possui o poder de divulgar fielmente a comercialização 
dos artesanatos. Resultado similar é apresentado por Vieira (2014), mostra que as 
feiras organizadas para exporem seus produtos acabam construindo laços 
institucionalizados entres esses artesãos, os organizadores, fornecedores, e entre os 
clientes, os quais passam a frequentar com alguma assiduidade esses locais, podendo 
até criar a fidelização aos artesãos de sua escolha.  

Dentre os respondentes, 90% disseram que sim, que acham que obtiveram 
lucratividade com as vendas de artesanato e 10% disseram que não (Gráfico 12).  

 

Gráfico 12. Lucratividade de vendas de produtos artesanais  

 

 

Resultado similar, segundo Garcia (2006) mostra com mais detalhes que em relação à 
lucratividade a renda média obtida com a venda do artesanato, 100% dos 
entrevistados, declaram que conseguem obter entre 1 e 3 salários mínimos.  
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3.4. Análise da percepção ambiental do artesão e comerciante de 
artesanato 

 

3.4.1. Artesãos 

No processo de compras de matérias primas para a confecção dos artesanatos é 
verificado a origem dos mesmos e a legalidade das certificações. Alguns artesãos 
conseguem sua matéria prima em sua própria residência ou próximo, onde retiram 
fibras, sementes e afins sem prejudicar o ambiente.  Assim, sobre a preocupação de 
saber a localização oriunda das matérias primas para confecção dos produtos e se são 
sustentáveis, dos artesãos 90% disseram que sim e 10% não (Gráfico 13). 

 

Gráfico 13. Conhecimento da origem das matérias primas na confecção de artesanato 

 

Resultado similar foi encontrado em Garcia (2006) quanto aos entrevistados 
considerarem a matéria-prima utilizada na produção do artesanato sustentável: 67% 
responderam sim, e 13% responderam sim, mas acham que por enquanto. Outro 
resultado simular de Mouco (2010) mostra que os artesãos de Acajatuba/AM já 
utilizam a matéria-prima de forma diversificada, não gerando pressão sobre nenhuma 
espécie, em adição a esta categoria o designer pode inserir ouso racional da matéria-
prima, evitando resíduos durante todo o processo e indicar um tratamento adequado 
às sementes, para que tenham maior durabilidade e aproveitamento durante a 
produção do artesanato. 

Assim, perguntados sobre “o que é meio ambiente?” houveram várias respostas 
simulares dos artesãos, onde 30% “Tudo ao nosso redor”, 30% “É a natureza, 30% 
“Conservação, preservação” e 10% “Tudo que não destrói” (Gráfico 14).  

 

Gráfico 14. Opinião dos artesãos sobre o que é meio ambiente. 

 

 

A Valorização do meio ambiente por parte dos artesãos é notório, pois, o uso das 
matérias da natureza para a confecção de seus artigos, mostrando através da arte que 
é preciso viver em harmonia com o meio ambiente é de suma importância para 
mostrar as pessoas que há possibilidades de desenvolver maneiras de trabalho sem 
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prejudicar o meio ambiente. Além disso, observa-se que há a sensibilidade e 
conscientização dos artesãos para com meio ambiente. 

3.4.2. Consumidores 

Para os consumidores, o artesanato com materiais naturais auxiliam para a 
conservação do meio ambiente (93%) e 7% disseram que não auxiliam (Gráfico 15).  

Gráfico 15. Artesanato com produtos naturais que auxiliam na conservação do meio ambiente. 

 

 

As características dos produtos naturais mostram as riquezas da região, pelo fato das 
matérias primas serem nativas, assim evidenciando a cultura local através do 
artesanato. Essas características aproximam os consumidores para que o mesmo 
obtenha o produto, pois, o objeto tende a ter referência com a natureza e culturas 
locais, assim auxiliando o meio ambiente por meio de uso sustentável do mesmo. 
Resultado similar de Garcia (2006) mostra que, o artesanato lembra o município, a 
paisagem tem tudo a ver com a região, tem referências de Jacarezinho, é produzido 
por artesãos do município, porque a matéria-prima é encontrada na região, pela 
qualidade e diferencial oferecido, porque é produzido no município e traz benefícios à 
comunidade, que o artesanato resgata coisas antigas, mostram a história de 
Jacarezinho, mas outros não possuem a marca do município, alguns não souberam ou 
não quiseram opinar. 

4. Conclusão 

Pode-se considerar através deste estudo que o artesanato é uma fonte alternativa de 
renda, propondo perspectivas positivas em relação ao trabalho feito pelos artesãos 
representando a cultura regional através do artesanato.  

Como empreendedorismo, trouxe bons benefícios econômicos aos artesãos, foi uma 
alternativa encontrada pelos mesmos para sobrevivência e evidenciar em suas artes a 
cultura regional, desse modo, agregando valor aos produtos naturais de forma 
sustentável.  Os consumidores, são, em maioria da cidade de Manaus, avaliam e 
exigem artesanatos variados, de qualidade e bom preço.  

Dessa forma, o artesanato auxilia no desenvolvimento do turismo da cidade, auxilia na 
conservação ambiental, valorização da cultura e ainda consiste em uma alternativa de 
renda. 
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Resumo. Este trabalho visou caracterizar as atividades de caça de mamíferos no 
Parque Estadual Nova Baden (PENB), Lambari, sul de Minas Gerais e entorno. Foram 
realizadas 14 entrevistas com caçadores. O perfil dos entrevistados é de moradores da 
zona rural, reduzidas renda e escolaridade e com idade entre 30 e 40 anos. Foram 
registradas oito técnicas de caça especificas para cada espécie: Veado-mateiro 
(Mazama americana), duas técnicas para Paca (Cuniculus paca), duas técnicas para 
Tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), Capivara (Hydrochoerus hidrochaeris), Quati 
(Nasua nasua) e Preá (Cavia aperea). As espécies caçadas no PENB diferem pouco das 
outras Unidades de Conservação, o que coloca em risco a sobrevivência destas 
espécies no bioma Mata Atlântica, sendo duas espécies ameaçadas de extinção (veado 
e paca). A caça, juntamente com a fragmentação dos habitats, são alterações 
antrópicas que colocam em risco a dinâmica ecossistêmica, causando impactos de 
difícil mensuração nas áreas protegidas.  

Palavras-chave: caça, mamíferos, biologia da conservação, unidades de 
conservação. 

Abstract. This work aimed to characterize the activity of hunting of mammals in the 
New Baden State Park (PENB), Lambari, Southern Minas Gerais, and its surroundings. 
There were 14 interviews with hunters. The profile of the interviewees is of rural 
residents, reduced income, schooling, and aged between 30 and 40 years. Eight 
hunting techniques were recorded for each species: Deer (Mazama americana) , two 
techniques for Paca (Cuniculus paca), two techniques for Tadpole(Dasypus 
novemcinctus), Capivara (Hydrochoerus hidrochaeris), Quati (Nasua nasua), and Preá 
(Cavia aperea). The species hunted in the PENB differ little from the other protected 
areas, which endangers the survival of these species in the biome, being two 
endangered species (deer and paca). Hunting, along with habitat fragmentation, are 
anthropic changes that are endangering the ecosystem dynamics of many locations, 
causing impacts that are difficult to measure in protected areas. 

Key words: hunting, mammals, conservation biology, protected areas. 
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1. Introdução 

As listas das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção (Portarias MMA nº 
444/2014 e nº 445/2014; BRASIL, 2014a, 2014b) contam com 1.173 espécies, sendo 
oficialmente reconhecidos como ameaçadas: 110 mamíferos, 234 aves, 80 repteis, 41 
anfíbios, 353 peixes ósseos (310 de água doce e 43 marinhos), 55 peixes 
cartilaginosos (54 marinhos e 1 de água doce), 1 peixe-bruxa e 299 invertebrados 
(BRASIL, s.d.). Destaca-se que 15% das espécies de mamíferos da Lista de Espécies 
da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção foram consideradas com algum grau de 
ameaça, sendo essa a maior porcentagem entre os grupos envolvidos neste 
documento.  

Uma das principais formas de reverter a redução das populações da fauna ou a 
extinção dessas é por meio da conservação das comunidades biológicas intactas (in 
situ), a exemplo da criação das Unidades de Conservação (UC), implementação de 
medidas de conservação no entorno das áreas protegidas e restauração das 
comunidades biológicas em habitats degradados (PRIMACK; RODRIGUES, 2001). 
Contudo, “entre as várias ameaças que recaem sobre os remanescentes florestais, o 
contato dos animais domésticos com os animais nativos cresceu com um consequente 
aumento no potencial de transmissão de doenças, predação e competição” (VILELA; 
LAMIM-GUEDES, 2014). Esta ameaça “invisível”, junto com a caça clandestina, 
revelam uma visão altamente preocupante para os ecossistemas cada vez mais 
ameaçados e que podem desaparecer por completo com sua flora e fauna endêmicas 
(CERQUEIRA; FREITAS, 1999).  

De acordo com Peres (1990) e Bodmer et al. (1997), a caça pode reduzir populações 
de determinadas espécies, mudar a composição das comunidades animais e 
influenciar uma série de interações ecológicas, tais como predação, competição, 
herbivoria, predação e dispersão de sementes, causando assim uma série de 
mudanças ecológicas e até as extinções locais. Jorge et al. (2013) indicaram que a 
extinção local de quatro espécies de mamíferos de grande porte, onças-pintadas 
(Panthera onca L. 1758), antas (Tapirus terrestres L. 1758), queixada (Tayassu pecari 
Link, 1795) e muriqui (Brachyteles spp.), tem consequências em cadeia – a cascata 
trófica – indicando que os impactos em ambiente muito fragmentados, como a Mata 
Atlântica vão além da perda de cobertura vegetal, mas também de interações 
ecológicas, com consequências ainda desconhecidas, já que o pior tipo de extinção é a 
extinção de interações ecológicas (JANZEN, 1974). Isto chama a atenção para um 
problema de conservação muito mais sutil do que a extinção de espécies: a perda de 
interações bióticas em áreas tropicais sujeitas a perturbações de origem antrópica 
(JORDANO et al., 2006). 

A caça de qualquer natureza está proibida no Brasil desde 1967, através do Código da 
Fauna (Lei nº. 5.197/67; BRASIL, 1967) e que muito contribuiu para a redução da 
caça no Brasil, pois nela foi proibida a caça profissional, sendo a amadorista admitida 
somente em localidades onde as peculiaridades regionais assim permitissem e 
condicionadas a legislação complementar. O único estado que atende às exigências 
desta lei é o Rio Grande do Sul e que depende de estudos sobre a situação das 
populações das espécies cinegéticas. Além desse caso, a caça é liberada 
nacionalmente apenas no caso do Javali (Sus scrofa L., Suidae). Após, liberações e 
proibições nos anos 1990 e 2000, sua caça foi autorizada pela Instrução Normativa nº. 
33/2013 (BRASIL, 2013), por se tratar de uma política de manejo populacional de 
“animais exóticos invasores e nocivos às espécies silvestres nativas, aos seres 
humanos, ao meio ambiente, à agricultura, à pecuária e à saúde pública” (p. 88). É 
interessante citar esse caso, pois demonstra a necessidade de ações de controle de 
espécies exóticas mais efetivas, apesar da polêmica envolvendo o tema.  

São poucos os estudos no Brasil que analisam as espécies caçadas ou abatidas por 
cães ferais ou domésticos que entram nas UCs ou cães-de-caça. Srbek-Araujo e 
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Chiarello (2008), ao estudarem a presença de cães domésticos em uma UC localizada 
em Santa Teresa, ES, avaliaram que esses animais podem se tornar visitantes 
abundantes e frequentes em pequenos remanescentes de Mata Atlântica, mesmo em 
regiões com baixa densidade populacional humana. Galetti e Sazima (2006) 
registraram o impacto de cães ferais em uma UC urbana, em Campinas-SP, onde 
encontraram 46 carcaças em 44 meses de estudo. Estes autores concluem que os 
animais identificados têm um grande impacto sobre a fauna silvestre, especialmente 
em áreas onde têm que se movimentar entre remanescentes florestais. O impacto de 
cães em UCs vai além da predação de animais silvestres, mas também os riscos de 
transmissão de doenças como raiva, parvovirose e leishmaniose (VILELA; LAMIM-
GUEDES, 2014). De forma semelhante, a utilização de cães treinados para atividade 
de caça pode ter graves consequências negativas, desde o abate direto ou indireto. 
Estas mortes indiretas ocorrem quando os animais não chegam a matar a presa, mas 
ela acaba morrendo devido ao episódio traumático ou em decorrência de ferimentos. 
Lamim-Guedes (2008) presenciou uma paca sendo perseguida por cães em uma UC 
no interior de Minas Gerais, esta não foi morta, porque conseguiu entrar em uma 
represa, porém seu corpo foi encontrado alguns dias depois. 

Apesar do prejuízo causado pela caça nos ambientes naturais, os caçadores podem 
contribuir para a pesquisa científica e, até mesmo, para um manejo adequado das 
espécies cinegéticas. Mayor et al. (2016), estudaram os genitais de fêmeas de 10 
espécies de mamíferos caçadas em uma reserva de uso sustentável da região 
amazônica brasileira. O trabalho articulado com os caçadores, que tem na caça sua 
principal fonte de proteína, permitiu a obtenção de taxas reprodutivas para as 
espécies estudadas mais próximas da realidade local, dando subsídios para os 
programas de manejo destas populações. Alves et al. (2012), indicam que conhecer os 
hábitos dos caçadores é importante para que se possa controlar melhor essa 
atividade, já que a legislação não tem sido eficaz nesse sentido. Ainda segundo estes 
autores, “a elaboração de planos de manejo e conservação deve levar em 
consideração o contexto social e cultural das pessoas envolvidas nessas atividades e 
devem ser implementados em consonância com populações usuárias dos recursos” (p. 
394). É neste contexto que entra a presente investigação, ao conhecer as espécies 
mais caçadas na área de estudo, podemos ter uma melhor noção desta prática na UC 
e meios para reduzi-la.  

No Sul do Estado de Minas Gerais, um dos últimos remanescentes de Mata Atlântica 
desta região encontra-se preservado no Parque Estadual Nova Baden (PENB) - 
Lambari, Minas Gerais. Esta região é considerada área prioritária para conservação no 
Estado de Minas Gerais (DRUMMOND et al., 2005) e vem sendo ameaçada pela caça 
esportiva. Esse trabalho tem como objetivo caracterizar a atividade de caça de 
mamíferos no PENB e seu entorno, identificando as espécies cinegéticas. Buscou-se 
avaliar também a incidência, frequência e hábitos de caça, além de verificar qual é a 
categoria de caça predominante no Parque, através de questionários feitos com os 
caçadores da região. 

2. Metodologia  

a.  Área de estudo  

Este trabalho foi realizado na cidade de Lambari, Sul de Minas Gerais, onde se localiza 
o Parque Estadual Nova Baden (PENB). O município de Lambari possui uma população 
de 19.554 habitantes, distribuídos em uma área de 213 km² (IBGE, 2010). A principal 
atividade econômica do município é o setor serviços, que representa 64,7% do 
Produto Interno Bruto do município. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é 
0,781, sendo considerada região de médio desenvolvimento humano. Em relação aos 
demais municípios brasileiros, Lambari ocupa a 1.020ª posição, estando em situação 
melhor ou igual a 81,5% dos municípios. O nível educacional da população adulta 
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compreende 11% de analfabetos, 30% dos adultos com menos de 4 anos de estudos e 
71% com menos de 8 anos de estudos (IEF, 2009).  

O PENB está localizado apenas no município de Lambari, entre os meridianos 45º 00’ e 
46º 00’ Oeste e os paralelos 21º 30’ e 22º 00’ Sul. A vegetação do parque é 
caracterizada como Floresta Estacional Semidecidual Montana, estando em bom 
estado de conservação. A altitude do PENB varia entre 860 a 1286 metros. O clima é 
subtropical moderado úmido, de acordo com a classificação de Köppen. A pluviosidade 
média anual varia em torno de 1500 mm e a temperatura média de 18º C. Foi criado 
pelo Decreto nº. 36.069 de 27 de setembro de 1994, o qual descreve uma área de 
214,47 ha (IEF, 2009) e sua Zona de Amortecimento (Figura 1) ocupa uma área de 
12.879,20 ha, inserida nos municípios de Lambari (30%), Cambuquira (11%) e 
Campanha (59%). 

 

Figura 1. Limite da Zona de Amortecimento do PENB, incluindo a Reserva Biológica Municipal 
Engenho Velho e municípios do entorno. 

  

Fonte: IEF (2009). 

 

O PENB apresenta uma ampla diversidade biológica nas áreas remanescentes de 
Floresta Atlântica e que se encontram em bom estado de conservação. A conectividade 
com a Reserva Biológica Municipal Santa Clara forma um contínuo florestal de mais de 
600 ha, reforçando a importância da proteção deste remanescente e contribuindo para 
minimizar os efeitos negativos da fragmentação sobre a conservação das populações 
de fauna e flora presentes nesta área protegida. 

Com base em estudos anteriores já desenvolvidos no PENB, foram registrados para 
esta unidade 29 espécies de mamíferos. Os mamíferos de médio e grande porte 
levantados durante o Plano de Manejo (IEF, 2009), maiores que 1 kg e não-voadores, 
são representados por diversas ordens: Carnivora (cachorro-do-mato, Cerdocyon 
thous L. 1766; lobo-guará, Chrysocyon brachyurus Illiger, 1815; onça parda ou 
suçuarana, Puma concolor L. 1771, gato jaguarundi, Puma yagouaroundi É. Geoffroy 
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Saint-Hilaire, 1803), Artiodactyla (Veado-mateiro, Mazama americana Erxleben, 
1777), Cingulata (tatu-galinha, Dasypus novemcinctus L., 1758), Rodentia (capivara, 
Hydrochoerus hidrochaeris L. 1766; paca, Cuniculus paca L., 1758), Primates (Bugio-
ruivo, Alouatta guariba guariba Humbolt, 1812; sagui-da-serra-escuro, Callithrix 
aurita É. Geoffroy, 1812), dentre outras. A maioria desses animais apresenta hábitos 
noturnos e/ou crepusculares, horário no qual frequentemente ocorrem os seus 
registros. 

No PENB foi registrada a presença de três espécies da Lista Fauna Ameaçada de 
Extinção de Minas Gerais (MACHADO et al., 1998): lobo-guará, onça parda ou 
suçuarana e sagui-da-serra-escuro. Enquanto, na Lista Nacional Oficial de Espécies da 
Fauna Ameaçadas de Extinção (BRASL, 2014a), estão o lobo-guará, onça parda, gato 
jaguarundi e o Bugio-ruivo como vulneráveis e o sagui-da-serra-escuro considerado 
em perigo.  

b.  Materiais e métodos 

Foram realizadas 14 entrevistas com caçadores da região utilizando-se um 
questionário com perguntas semiabertas identificando o nível de escolaridade, 
moradia, renda per capita, além de apresentação de fotografias, filmes ou gravações 
de alguns mamíferos caçados na região para que haja confirmação de sua presença, 
bem como a citação do nome que a espécie é conhecida localmente, a partir de 
referencial metodológico adaptado de Pianca (2001) e Rocha-Mendes et al. (2005). A 
partir destes trabalhos, foram consideradas como cinegéticas, todas as espécies 
tradicionalmente caçadas no bioma Mata Atlântica (pacas, veados, tatus, capivaras, 
preá, quati). Aos entrevistados foi garantido que os nomes destes não seriam 
divulgados, assim como outras informações que permitissem que fossem identificados.  

Os entrevistados foram escolhidos pelo critério de indicação de terceiros, 
especialmente de outros caçadores. Para as espécies mencionadas nas entrevistas, foi 
feita uma lista preliminar de mamíferos e que se baseou em revisão bibliográfica de 
levantamento de espécies da reserva (IEF, 2009; SOARES, 2003; IEF, 1994), para que 
fosse possível verificar os mamíferos mais caçados do PENB e as técnicas de captura 
empregadas. 

3. Resultados e Discussão 

3.1 A caça na região do Parque Estadual Nova Baden e seu entorno 

A caça rural é uma atividade tradicional realizada pelos habitantes deste meio, que 
possuem extenso conhecimento sobre a região. A caça de subsistência sempre foi 
praticada pelos moradores das zonas rurais da região de Lambari, segundo os 
entrevistados, no entanto, atualmente a caça é, predominantemente, uma atividade 
esportiva. Os entrevistados afirmaram estes caçavam livremente na região, pois não 
havia fiscalização até poucos anos. Segundo os entrevistados, a fiscalização é mais 
intensa atualmente, apesar da estrutura deficiente da Polícia Florestal de São 
Lourenço-MG, responsável por fiscalizar a região. São 25 militares atuando, em 
regimes de escala, para atender uma área de 9.648 km2, distribuídos em 32 
municípios e quatro unidades de conservação. Esta falta de estrutura dificulta 
sobremaneira o combate à caça na região. 

A caça é realizada pelos moradores da cidade de Lambari e municípios vizinhos (este 
estudo). Em feriados é comum que os caçadores, inclusive de outros municípios, se 
reúnam para caçar, nestas situações pode chegar a mais de 30 cachorros dentro da 
floresta a procura, principalmente, de veados e pacas (obser. pess.). Segundo os 
caçadores entrevistados, eles se informam se haverá alguma fiscalização no dia da 
caçada, portanto, encontram formas de driblar as ações de repressão da atividade de 
caça no PENB. 
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Segundo funcionários do PENB, algumas vezes veados-mateiros foram perseguidos 
pelos cães dentro do Parque, em uma destas, os caçadores ao perceberem a presença 
de outras pessoas na área, fugiram deixando os cães abaterem o veado. Esses cães 
foram apreendidos pela equipe do PENB (figuras 2, 3 e 4).  

 

 

Figura 2: Cachorro de caça encontrado dentro do PENB. 

 

Fonte: autores 

 

Figura 3: Cachorros abateram veado (Mazama Americana), dentro do PENB. 

 

Fonte: autores  
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Figura 4: Veado (Mazama Americana) abatido por cães no PENB. 

 

 Fonte: autores 

 

Segundo as entrevistas com os caçadores, quando os cães fogem, voltam para a mata 
e acabam caçando sozinhos. A presença desses cães é muito grave levando-se em 
conta a possibilidade de declínio das populações naturais de diversos animais, por 
exemplo, tapitis, cutias, pacas, lagartos e aves, causando a redução das populações 
de presas para carnívoros silvestres (jaguatirica, suçuarana entre outros); impactos 
sobre serviços ecossistêmicos que são desempenhados pela fauna nativa, como a 
dispersão de sementes feita por pequenos mamíferos e aves; além de serem uma via 
de entrada para muitas doenças contagiosas para os animais nativos. 

 

3.2 Perfil dos entrevistados 

Foram realizadas 14 entrevistas com caçadores da cidade de Lambari, de dezembro de 
2008 a maio de 2009. Os entrevistados possuíam idades de 22 a 68 anos, a maioria 
(85%) apresentava idade inferior a 40 anos. Miranda e Alencar (2007), encontraram 
um padrão semelhante, com o predomínio da faixa de idade entre 20 e 30 anos. No 
entanto, estes autores também registraram a presença de estudantes e donas de 
casa, o que parece-nos ser uma particularidade desta região. Isto indica um forte 
componente tradicional da caça, sendo que, este costume está se mantendo nestas 
comunidades. 

A maioria dos entrevistados eram moradores de áreas rurais da cidade. Apenas um 
possuía ensino médio completo, três com ensino fundamental completo, oito 
apresentavam ensino fundamental incompleto, um semianalfabeto e um analfabeto. 
Os entrevistados trabalham em áreas rurais como apanhadores de café, são pequenos 
produtores rurais ou trabalham com serviços gerais, sendo que suas rendas são, em 
média, de um salário mínimo por mês. No caso dos apanhadores de café, a renda 
mensal não é fixa, pois a colheita do café só ocorre em alguns meses do ano, sendo 
que nos outros meses trabalham em outras atividades agropecuárias, também em 
serviços temporários.  

Os caçadores são indivíduos que apresentam um grande conhecimento sobre a região 
e sua fauna, bem como os locais que visitam frequentemente, sendo uma importante 
fonte de informações para futuras pesquisas na região, corroborando a percepção de 
Alves et al. (2012), para a região nordeste do Brasil. Porém, em entrevista com um 
dos caçadores, quando foi perguntado se a caça que ele pratica prejudicava a 
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natureza, este então disse: “Não prejudica, porque a gente mata, mas Deus vai lá e 
põe outro (...) Prejudica, mas os agrotóxicos usados nas plantações prejudicam mais 
(...) Não prejudica porque tem muito bicho ainda”. Percebe-se que os caçadores não 
têm consciência dos possíveis impactos da caça às populações dos animais caçados.  

 

3.3 Espécies caçadas no PENB 

A caça na região é uma atividade presente e constante, exercida somente por homens, 
sendo focada em poucas espécies (Tabela 1), provavelmente por causa da extinção de 
espécie causada pela própria caça, assim como pela perda de habitats e fragmentação 
ambiental. Foram citados nas entrevistas com os caçadores animais que não tem 
registro para o PENB, como queixada [Tayassu pecari (Link, 1795)], cateto (Pecari 
tajacu Linnaeus, 1758) e a cutia (Dasyprocta aguti Linnaeus, 1758). Estas espécies, 
provavelmente, se extinguiram da região pelo cenário de intensa pressão antrópica. 

 

Tabela 1: Espécies caçadas no PENB e seu entorno 

 

Ordem Família Nome científico 
Nome 
popular 

Ordem Artiodactyla 

 Família Cervidae Mazama americana Erxleben, 1777 Veado-
mateiro 

Ordem Carnívora 

 Família Procyonidae Nasua nasua L., 1766 Quati 

Ordem Xenarthra 

 Família Dasypodidae Dasypus novemcinctus L., 1758 Tatu- galinha 

Ordem Rodentia 

 Família Caviidae Hidrochoerus hidrochaeris L., 1766 Capivara 

 Família Cuniculidae Cuniculus paca L., 1758 Paca 

  Cavia aprea Erxleben, 1777 Preá 

 

No PENB, a caça ocorre o ano todo, sem distinção de períodos de maior intensidade, 
segundo as entrevistas. Apesar da região ainda apresentar uma mastofauna 
diversificada, as atividades de caça seletiva acabam causando a superexploração de 
algumas espécies de mamíferos que possuem baixas densidades. Os efeitos da 
extinção desses frugívoros e herbívoros na área poderiam comprometer seriamente a 
herbivoria, dispersão de sementes da flora local e predação por predadores de topo 
(DIRZO; MIRANDA, 1991), além de impactar de outras formas a teia alimentar local, 
por serem presas de outras espécies, como carnívoros. Os entrevistados relataram que 
há animais de caça que hoje estão mais numerosos, como a capivara, devido a 
proibição pela legislação ambiental. Reconhecem que algumas espécies estão 
desaparecendo como a paca e a preá. Admitiram também que a caça excessiva está 
fazendo algumas destas espécies ficarem escassas, porém também culpam o uso de 
agrotóxicos por agricultores rurais. 

Foram registradas oito técnicas de caça especificas para cada espécie: Veado-mateiro, 
Paca com duas técnicas, Tatu-galinha, Capivara, Preá, Quati. Apesar de acontecer o 
consumo de carne em alguns casos, esse consumo não é para subsistência, sendo 
essencialmente uma atividade esportiva. Robinson e Redford (1991) reconhecem cinco 
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categorias de caça nos neotrópicos, conforme os seus objetivos: caça de subsistência, 
caça esportiva, caça comercial, caça para comércio local e coleta para criação.  

As espécies mais caçadas, segundo os entrevistados, são, em ordem de importância: 
M. americana, C. paca, D. novemcinctus, H. hidrochaeris, N. nasua, C. aperea. 
Chiarello (2000) identificou que as espécies cinegéticas de seis reservas florestais 
localizados no norte do Espirito Santo são: anta, queixada, catitu, veado-mateiro, 
cutia, C. paca, tatu-galinha e Sylvilagus brasiliensis L. 1758 (tapiti), e primatas como 
o barbado ou bugio (A. guariba), macacos pregos (Cebus nigritus Goldfuss, 1809).  

Pianca (2001), em estudo feito na RPPN Parque do Zizo, municípios de São Miguel do 
Arcanjo e Tapiraí, estado de São Paulo, observou que os animais preferidos para a 
caça foram: paca, anta, Mazama sp., queixada e catitu.  

Rocha-Mendes et al. (2005), para o município de Fênix no Paraná, obteve a ordem de 
importância de animais para caça na região: Capivaras, Pacas, Mazama spp., Quati, 
Macaco Prego, Catitu, Dasypus spp., Anta, Myrmecophaga tridactyla L. 1758 
(Tamanduá-bandeira), Dasyprocta azarae Lichtenstein, 1823 (cutia) e Bugio. Fragoso, 
Delgado e Lopes (2011), ao analisar autos de infração por caça no Parque Nacional do 
Iguaçu (Paraná), encontram que os animais mais abatidos são veados, cutias, pombas 
jutiti (Patagioenas picazuro Temmink, 1813) e carijó (Leptotila verreaux Bonaparte, 
1855), cada espécie com cerca de 25% dos registros, portanto, a quase totalidade dos 
57 animais mortos eram destas quatro espécies. 

No PENB, não foi registrada a atividade de caça a primatas, nem por caçadores nem 
por cães ferais. O que difere dos relatos de predação de macacos-prego, bugios e 
outros primatas (OLIVEIRA et al., 2008; ROCHA-MENDES et al., 2005; CHIARELLO, 
2000).  

De forma geral, percebe-se alguma variação quanto às espécies que recebem maior 
pressão de caça, de acordo com a região ou mesmo com a área amostrada, no 
entanto, algumas espécies são recorrentes, por exemplo, veados (Mazama spp.). Esta 
situação de sobrecaça prejudica a sobrevivência das espécies em questão. Em termos 
de risco de extinção: M. americana está ameaçada de extinção nos estados do Paraná 
e Rio Grande do Sul, e em perigo no estado do Rio de Janeiro, podendo ocorrer o 
mesmo em outros locais do Brasil, principalmente nos locais onde esta espécie sofre 
com a ação da caça predatória; C. paca está considerada em perigo no estado do Rio 
Grande do Sul e está na Lista das espécies presumivelmente ameaçadas de extinção 
do estado de Minas Gerais; o M. americana e C. paca são também as principais presas 
dos grandes felinos, como a onça parda que está na Lista Fauna Ameaçada de 
Extinção de Minas Gerais (MACHADO et al., 1998). Deste modo, os humanos passam a 
ser competidores diretos por recursos alimentares com os carnívoros, podendo afetar 
negativamente suas populações e levá-las ao declínio, acentuado por outros fatores, 
como a destruição dos seus hábitats naturais. 

 

3.4 Técnicas de caça utilizadas no PENB 

Caça de veado-mateiro: É a caça mais praticada na região. Montados em cavalos, os 
caçadores utilizam cachorros treinados para este fim. Levam consigo buzinas 
utilizadas para chamar os cachorros, que são principalmente de duas raças o 
americano e o português, são cachorros altos, magros, de focinhos compridos e 
orelhas longas caídas. Quando na mata conseguem encontrar um rastro do animal, 
ficam agitados uivando e gritando, sendo estes gritos muito característicos destas 
raças, ao contrário dos cachorros de outras raças, que apenas latem insistentemente.  

Os caçadores estalam arreios e tocam buzinas para incentivar os cães a procurarem os 
veados. Quando os animais encontram a presa veado, começa a perseguição até que o 
animal apresente sinais de cansaço. Os caçadores chamam, então, os cachorros de 
volta ao som de buzina ou berrantes, com um toque diferente do anterior, para não 
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matarem o veado. Segundo um entrevistado, o comércio destes cachorros tem 
crescido muito, sendo que já foram vendidos cachorros a dois mil reais cada um. 

É interessante notar que os caçadores não matam os veados, apenas o perseguem, 
ficando clara, portanto, o caráter esportivo da atividade, “pela emoção” segundo relato 
de entrevista. Raramente levam armas e, às vezes, deixam os cachorros matarem, 
mas isso só ocorre quando os cães estão sendo treinados, para que estes aprendam o 
que devem procurar. Os caçadores preferem as primeiras horas do dia em finais de 
semana, esses dias são provavelmente escolhidos como forma de evitar a atuação das 
equipes de fiscalização, que têm intensificado as atividades nos últimos anos. A 
prática noturna também ocorre, mas é realizada apenas pelos caçadores que possuem 
cachorros de caça mais experientes.  

A carne do veado é consumida apenas pelos cachorros quando esses o abatem, 
segundo alguns entrevistados, eles não consomem a carne por causa do gosto muito 
forte e por ser de consistência muito dura. Porém, segundo Pianca (2001), na RPPN 
Parque do Zizo (citado anteriormente); e em seis reservas florestais localizados no 
norte do Espirito Santo (CHIARELLO (2000) há relatos de consumo da carne do 
animal. Assim como o consumo de carne não ocorre, o couro também não é 
comercializado no PENB. Sendo, portanto, o único objetivo desta prática é o aspecto 
recreativo.  

Caça de paca: É praticada principalmente em noites sem lua, por serem mais escuras 
e pelo fato da paca ter hábitos noturnos e neste caso, sempre matam o animal. Duas 
técnicas são utilizadas para caçar pacas: a ceva e os cães. As pacas, segundo os 
caçadores entrevistados, sempre passam pelos mesmos lugares, dessa forma, na 
técnica de ceva, os caçadores deixam alimentos, como abacate e milho em um desses 
trajetos já conhecidos durante vinte dias ou um mês, próximo a uma árvore onde 
possam subir e esperar a passagem do animal. No dia destinado a caçada, o caçador 
coloca a comida no lugar de sempre e espera a paca aparecer, abatendo-a com arma 
de fogo.  

A técnica que utiliza cães pequenos, por exemplo, da raça Basset, vulgarmente 
chamados de linguiças, ou cachorros vira-latas de pequeno porte. Os cachorros acham 
a paca, e passam a persegui-la. Pelo fato das pacas utilizarem como rota de fuga os 
mesmos caminhos utilizados normalmente, o caçador a espera próximo a um desses. 

A carne de paca é muito apreciada, quase sempre consumida no próprio local, 
prescindindo de uma fogueira para assar a carne. Essa não vem sendo comercializada 
na região do Parque, pois foi relatado que hoje existe uma grande intensificação da 
fiscalização por parte da Polícia Florestal e, portanto, levam a carne para casa 
raramente. Foi constatado, por parte dos caçadores, que houve uma diminuição no 
número de pacas se comparadas com alguns anos anteriores, e afirmaram que isso 
não se deve somente a caça, mas também ao uso de agrotóxicos pelos fazendeiros da 
região. 

Caça de tatu galinha: praticada para a obtenção de carne para consumo próprio dos 
caçadores. São utilizadas duas técnicas: a utilização de cava e o uso de arma de fogo. 
A cava é uma armadilha feita de vergalhões, também chamada de gaiola em algumas 
regiões do Brasil, que é colocada na entrada da toca do tatu. Essa técnica é utilizada a 
noite, por causa do hábito noturno destes animais. As tocas de tatu são encontradas 
pelos cachorros, posteriormente o caçador instala a cava, que aprisiona o tatu ao sair 
da toca. Segundo relato de um entrevistado, o tatu pode demorar cerca de três dias 
para sair da toca e quando o tatu é encontrado pelos cachorros, pode ser abatido com 
arma de fogo. 

Caça de capivara: este tipo de caça ocorre durante o período diurno. Utiliza-se uma 
rede que fica armada próximo de grupo de capivaras, com a utilização de cachorros. 
As presas são levadas para o local das redes, nas quais ficam presas e, muitas vezes, 
submersas na água, morrendo afogadas. Caso isto não ocorra elas são mortas com 
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fisga (tipo de arpão de pesca) ou com armas de fogo. A carne da capivara é muito 
apreciada, em restaurantes de quase todas as regiões do Brasil. A preferência 
acentuada pela caça da capivara pode ser explicada pela presença desse grande 
roedor em muitas áreas não protegidas (ROCHA-MENDES et al., 2005). No entanto, 
segundo relatos dos caçadores, a caça tem diminuído muito pela existência de 
criações em cativeiro, havendo a disponibilidade no comercio de carne de capivara 
obtida de forma legal. 

Caça de preá e de quati: Preás são caçados somente quando o caçador quer ensinar o 
cachorro a caçar pacas, neste caso, deixam o cachorro matar a preá e consumir a 
carne. Enquanto, os quatis são poucos caçados atualmente, contudo já foram muito 
caçados no passado, sendo abatidos com arma de fogo quando localizados na mata.  

Os entrevistados relataram a caça a de Onça Parda e Onça Pintada, embora não haja 
registro desta última espécie para o local, porém, na região não há caçadores 
especializados, pois os cães treinados para isto são muito difíceis de serem 
encontrados, além de serem de uma raça com elevado custo comercial.  

Fragoso, Delgado e Lopes (2011), a partir de auto de infração, registraram cinco tipos 
recorrentes de caça: armadilha do tipo “chiqueiro” ou “espingardinha”, que usa ceva e 
um dispositivo ligado a arma de fogo; caça de espera, que utiliza um poleiro e ceva; 
caça ocasional ou a ponto, conforme o caçador anda pela área encontra os animais; 
caça com cachorros; e caça de “beiradão”, atividade noturna embarcada e com o uso 
de focagem e arma de fogo. Miranda e Alencar (2007), registraram três técnicas 
predominantes: espingardinha (42% dos autos de infração analisados); uso de 
espingarda ou cartucheira e a utilização de cães de caça em aproximadamente. 

Os nossos dados indicam que a atividade de caça no PENB é apenas esportiva, não 
sendo realizada para subsistência. De forma semelhante, Miranda e Alencar (2007), 
registraram a predominância da caça comercial, em relação à de subsistência, na 
região do Parque Nacional da Serra da Capivara, Piauí. Esses autores observaram que 
os grupos de caçadores em 1998 eram numerosos e ficavam por um longo período nas 
áreas escolhidas, montando acampamentos, e mais recentemente, entre 2000 e 2003, 
a maioria dos autos de infração são sobre grupos de dois caçadores. Essa mudança 
deve-se, segundo os autores, às atividades de fiscalização e educação ambiental, que 
foram intensificadas nos últimos anos. 

4. Considerações finais 

A caça no PENB é praticada apenas por homens, com escolaridades e renda reduzidas. 
Esta é uma atividade presente e contínua. Existem técnicas específicas para as 
principais espécies caçadas, sendo o veado e a paca os mamíferos mais caçados. 

No Brasil, existe uma tradição de caça espécies cinegéticas, ou seja, as espécies 
caçadas no Sudeste são as mesmas no Sul, Centro-oeste, etc. Então, se faz necessário 
uma atenção especial a essas espécies, pois estão ameaçadas em todo o território 
nacional. 

A caça no PENB não ocorre para subsistência, sendo apenas uma atividade esportiva. 
Percebe-se que os caçadores não têm consciência das possíveis consequências da caça 
para as populações dos animais caçados e sobre a dinâmica ecossistêmica. Necessita-
se de um trabalho de geração de renda e de atividade esportivas, para reduzir a 
atividade de caça. Existe a demanda de um trabalho de educação ambiental, inclusive 
envolvendo estas pessoas, diretamente, em atividades voltadas para a conservação do 
PENB ou mesmo em atividades de visitação em trilhas e atrativos turísticos, 
aproveitando o vasto conhecimento empírico dos caçadores sobre o ambiente do 
Parque e da região.  
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RESUMO.  Criolipólise é um método recente que atua na eliminação da adiposidade 

localizada, através do processo de congelamento das células lipídicas de uma forma não 

invasiva. O presente artigo teve como propósito descrever alguns elementos da técnica 

de criolipólise a fim de promover o entendimento necessário para a realização de um 

procedimento terapêutico eficiente; comparar as características de duas membranas 

anticongelante disponíveis no mercado para o procedimento de criolipólise e identificar em 

sua formulação o componente com função de prevenir as queimaduras; identificar os 

equipamentos de criolipólise que estão sendo comercializados no Brasil em relação aos 

registrados pela ANVISA e certificados pelo INMETRO. Este trabalho foi constituído de uma 

pesquisa delineada, sendo do tipo revisão bibliográfica. Foram consultadas várias bases 

como, por exemplo: SCIELO, LILACS, DOVE MEDICAL PRESS, ANVISA, INMETRO, 

publicações e livros no período de 1995 a 2016. Com a pesquisa, foi possível identificar, 

que a membrana anticongelante é o principal instrumento de segurança para prevenir as 

queimaduras.  

Palavras-chave: Criolipólise, Membrana Anticongelante, Adiposidade Localizada, 

Queimadura. 

 

ABSTRACT. Cryolipolysis is a new method that acts on localized adiposity through the 

process of freezing inadipose cells This article aimed to describe some elements of 

cryolipolysis technique in order to promote the necessary understanding to carry out an 

effective therapeutic procedure; it compares the features of two antifreeze membranes 

available in the market for cryolipolysis procedure and identifies in its formulation the 

component function to prevent burns; it identifies cryolipolysis equipment being sold in 

Brazil and registered by ANVISA and certified by INMETRO, Brazilian National Authorities. 

This work has been consisted of an outline research of bibliographic review. It was 

consulted several basis as SCIELO, LILACS, DOVE MEDICAL PRESS, ANVISA, INMETRO, 

publications and books from 1995 to 2016. It was possible to identify with the research 

that the antifreeze membrane is the primary security instrument to prevent burns. 

Keywords: Cryolipolysis, Antifreeze Membrane, Localized Adiposity, Burn. 
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1. Introdução 

 

A busca frequente pelo padrão de beleza é um indicador para assuntos da atualidade. A 

crescente questão leva a diversas soluções para alcançar tal finalidade. A adiposidade 

localizada, ou seja, gordura localizada causa mudanças no contorno corporal, ocasionando 

alterações da imagem e da autoestima, o que explica o aumento na busca por 

procedimentos estéticos. São alternativas muito procuradas, podendo ter ou não o 

resultado esperado, porém, pode vir acompanhado de alguns distúrbios estéticos 

indesejados, que de alguma maneira afetam o resultado final, procedendo em insatisfação 

e baixa autoestima. Essa busca incessante faz com que os profissionais se especializem e 

se mantenham sempre atualizados, inovando sempre suas técnicas e tecnologia (GUIRRO, 

GUIRRO, 2007; OLIVEIRA, 2011). 

A adiposidade localizada é uma patologia do tecido adiposo, em que a gordura se acumula 

em locais determinados mais que em outros locais. Por uma tendência genética de cada 

indivíduo. Os homens tendem a acumular gordura em região abdominal, denominado de 

obesidade androide. As mulheres tendem acumular gordura em regiões de pernas e 

quadril, denominado de obesidade ginoide (AGNE, 2008; KEDE, SERRA, CEZIMBRA, 2010). 

O tecido adiposo é uma forma de tecido conjuntivo, formado por células chamadas 

adipócitos. Elas podem ser encontradas de forma isolada ou em pequenos grupos, nas 

malhas de muitos tecidos conjuntivos, ou ainda agrupadas em grandes áreas do corpo, 

como no tecido subcutâneo (GUIRRO; GUIRRO, 2007).   

As novidades no mercado estético para reduzir a adiposidade localizada são cada vez 

menos invasivas, proporciona uma recuperação rápida, sem intervenção de medicamentos 

e pós-operatório. Entre elas, a Terapia de Resfriamento Seletivo, conhecida popularmente 

como Criolipólise (AVRAM et al., 2009). 

Desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, a 

criolipólise é um método recente que atua na eliminação da adiposidade localizada, por 

meio do processo de congelamento das células lipídicas de uma forma não invasiva, pois 

não se utiliza agulhas, bisturis ou cânulas. O procedimento se dá através de uma 

tecnologia de resfriamento intenso e localizado que atinge e elimina as células de gordura 

sem lesar os tecidos adjacentes (KRUEGER et al., 2014). 

O procedimento de criolipólise é utilizado com uma membrana anticongelante que aplicada 

de forma incorreta tem ocasionado consequências graves como queimaduras. Os estudos 

científicos são importantes para aperfeiçoarem uma aplicação mais efetiva e segura da 

técnica de criolipólise, aprimorando os conhecimentos na área da estética e cosmética. 

 

2. Objetivos 

Descrever alguns elementos do mecanismo de ação da técnica de criolipólise a fim de 

promover o entendimento necessário para a realização de um procedimento terapêutico 

eficiente e seguro; 

Comparar as características de duas membranas anticongelantes disponíveis no mercado 

para o procedimento de criolipólise e identificar em sua formulação o componente com 

função de prevenir as queimaduras; 

Identificar os equipamentos de criolipólise que estão sendo comercializados no Brasil: 

registrados pela ANVISA e certificados pelo INMETRO. 
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3. Metodologia 

 

Este trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa delineada, sendo do tipo revisão 

bibliográfica. Foram consultadas várias bases como, por exemplo: SCIELO, LILACS, DOVE 

MEDICAL PRESS, ANVISA, INMETRO, publicações internacionais e nacionais 

compreendidos dentro do período de 1995 a 2016.  

Os descritores para a realização da pesquisa foram: 1. Criolipólise. 2. Membrana 

Anticongelante. 3. Adiposidade Localizada. 4. Queimadura.  

Foi realizado um estudo crítico bibliográfico de duas membranas anticongelantes: 

Iceprotection e Technature, ambas registradas na ANVISA. 

 

4. Sistema Tegumentar 

 

4.1. Anatomia e Fisiologia do Tecido Cutâneo  

A anatomia é a ciência que estuda a estrutura e a morfologia do ser humano e animal e a 

fisiologia é a ciência que trata das funções normais do organismo humano, animal e 

vegetal (SILVA, SILVA, VIANA, 2011). 

De acordo com Graaff (2003) a pele é o maior órgão do corpo humano, e juntamente com 

seus órgãos anexos como pelos, unhas e glândulas sudoríparas e sebáceas, constitui o 

sistema tegumentar. Conforme Guirro e Guirro (2007), ela concebe 12% do peso total do 

corpo, sendo o maior sistema de órgãos expostos ao meio ambiente. A pele reveste 

completamente a parte externa do corpo, onde um adulto possui uma área total de pele 

corresponde aproximadamente a 2 m², apresenta espessura de 1 a 4 mm conforme cada 

região e faixa etária do indivíduo. 

A Figura 1 apresenta as estruturas anatômicas do tecido cutâneo, ou seja, da pele onde 

estão sendo destacados a epiderme, a derme e o tecido subcutâneo, também referido 

como hipoderme. 

Figura 1. Diagrama da Pele 

 

Fonte: Graaff (2003, p.107) 
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4.2. Epiderme 

A epiderme é a camada superficial da pele e não contém vascularização, pois sua irrigação 

se dá por meio de vasos capilares vindos da derme, que as nutri e leva os catabólitos 

necessários ao seu metabolismo (PEYREFITTE, 1998). 

É um epitélio de revestimento estratificado pavimentoso, ou seja, constituído por várias 

camadas de células que vão se achatando à medida que se tornam mais superficiais. Essas 

camadas são classificadas como: basal, espinhosa, granulosa, lúcida e córnea 

(PEYREFITTE, 1998; DE MAIO, 2004).  

As principais funções da epiderme são: (a) proteção contra agressões do meio ambiente; 

(b) absorção que impede a perda de líquidos e mantém a pele hidratada; (c) secreção que 

excreta os fluidos e toxinas; (d) sensorial que dá o sentido do tato contribuindo para a 

defesa (GUIRRO; GUIRRO, 2007).  

 

4.3. Derme 

A derme está localizada entre a epiderme e o tecido subcutâneo. É uma camada altamente 

vascularizada e gelatinosa, responsável pela resistência, flexibilidade e elasticidade da 

pele. É constituída por tecido conjuntivo, fibras colágenas e elásticas, envolta por 

substância fundamental, vasos sanguíneos e linfáticos, nervos e terminações nervosas 

(PORTO, 2001; AZULAY, AZULAY, 2004). 

É um tecido de sustentação para a epiderme e oferece a consistência e o tônus para a 

pele. Localizam-se nesta camada, os anexos cutâneos, sendo eles os folículos pilosos, 

músculo eretor do pelo, unha e glândulas (PEYREFITTE, 1998; AZULAY; AZULAY, 2004).  

Possui dois tipos de células: as fixas sendo os fibroblastos e as migratórias, compondo os 

macrófagos, linfócitos e granulócitos (PEYREFITTE, 1998; DE MAIO, 2004).  

Segundo Peyrefitte (1998) a derme é constituída por uma abundante matriz celular. Esta 

é composta por dois tipos de fibras, as fibras de colágeno, fabricado no interior dos 

fibroblastos e as fibras elásticas, constituída por uma proteína denominada elastina.   

A derme é formada por duas camadas, a camada papilar e a camada reticular. A camada 

papilar é a camada superior, representada pelas papilas dérmicas. Contém capilares 

sanguíneos, linfáticos e numerosas terminações nervosas. Nesta parte da derme se 

efetuam as trocas nutritivas com as camadas profundas da epiderme. A camada reticular 

é a camada mais profunda, constituída por um tecido conjuntivo denso, cujas fibras de 

colágeno estão dispostas em ondas. Nesta camada circulam vasos sanguíneos e linfáticos. 

É um tecido de nutrição para epiderme, que não é irrigado (PEYREFITTE, 1998; GRAAFF, 

2003; DE MAIO, 2004).  

 

4.4. Tecido Subcutâneo 

O tecido subcutâneo, não é considerado como parte integrante da pele, mas liga a derme 

aos órgãos subjacentes, é composta principalmente de tecido conjuntivo frouxo e células 

adiposas entrelaçadas com vasos sanguíneos (GRAAFF, 2003). 

A distribuição da quantidade de tecido adiposo no tecido subcutâneo difere conforme a 

região do corpo, do sexo, da idade e do estado nutricional do ser humano (PEYREFITTE, 

1998; GRAAFF, 2003). 

O gênero feminino geralmente têm aproximadamente 8% do tecido subcutâneo mais 

espesso do que o gênero masculino. Essa camada têm como função o armazenamento de 

lipídios em forma de triglicérides, fornecendo ácidos graxos em caso da necessidade 

energética. Atua também como isolante térmico, amortecedor do corpo e regulador da 

temperatura (PEYREFITTE, 1998; GRAAFF, 2003; DE MAIO, 2004). 
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4.4.1 Tecido Adiposo 

O tecido adiposo é um tipo diferenciado de tecido conjuntivo, onde se ressaltam grandes 

números de células adiposas (adipócitos). Nestas células se acumulam lipídios no interior 

do seu citoplasma, na forma de triglicerídeos por ser a forma mais eficiente de reserva 

energética. Este tecido está situad embaixo da pele, especificamente no tecido 

subcutâneo. Suas células podem ser encontradas isoladas ou em pequenos grupos 

espalhados pelo corpo, onde corresponde de 20 a 25% do peso corporal da mulher e 15 a 

20% do homem, considerando-se o indivíduo dentro do peso normal (JUNQUEIRA, 

CARNEIRO, 2013). 

A disposição dos adipócitos entre homens e mulheres é diferente e se apresentam com 

distribuições características. Uma das principais causas é a predisposição genética, os 

homens tendem a acumular gordura em região abdominal, denominado de obesidade 

androide, e as mulheres tendem acumular gordura em regiões de pernas e quadril, 

denominado de obesidade ginoide (AGNE, 2008; KEDE, SERRA, CEZIMBRA, 2010). 

O crescimento do tecido adiposo ocorre desde a vida intra-uterina até a puberdade através 

do aumento das quantidades de células adiposas. Na fase adulta estas células não 

aumentam na sua quantidade, mas sim aumentam no seu tamanho (AZULAY, AZULAY, 

2004). 

A Figura 2 evidencia a inflamação no tecido adiposo que induz a um ciclo vicioso. O tecido 

adiposo favorece a hipertrofia dos adipócitos, com o recrutamento dos macrófagos, que 

liberam as citocinas pró-inflamatórias, ou seja, a interleucina (IL-6) e o fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-alfa), os quais exercem vários efeitos neste tecido. Isto inclue o 

metabolismo dos lipídeos e a sinalização de insulina cujos níveis na circulação são 

aumentados com a obesidade e diminuem com a perda de peso. O TNF-alfa liberado induz 

mais recrutamento de macrófagos que tem um papel importante na regulação da 

homeostase de energia e de inflamação em todo o corpo (COZZOLINO, COMINETTI, 2013). 

Figura 2. Tecido Adiposo: Magro x Obeso. 

 

Fonte: Cozzolino; Cominetti (2013, p.914). 

 

De acordo com Gartner e Hiatt (2014), no organismo ressaltam dois tipos de tecidos 

adiposos, sendo tecido adiposo unilocular/tecido branco ou tecido adiposo 

multilocular/tecido marrom. 

O tecido adiposo unilocular/tecido branco armazena gordura em uma única e grande 

gotícula, ocupando a maior parte da célula. Por formar uma camada de gordura sob a pele 
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atua na absorção de impactos e como isolante térmico. Em recém-nascidos possui uma 

espessura uniforme e nos adultos sua espessura e distribuição é regulada por hormônios. 

O tecido adiposo branco armazena TAGs, ou seja, triacilglicerídeos e triglicerídeos e libera 

como FFAs, ou seja, ácidos graxos livres e também glicerol. Atua em 95% do organismo 

(HALBE, CUNHA, 2008; GARTNER, HIATT, 2014). 

Tecido adiposo multilocular/tecido marrom é raro nos seres humanos, porém estão 

presentes nos recém-nascidos. Possui inúmeras gotículas de gorduras em seu citoplasma 

e mitocôndrias. Sua principal função é gerar calor e proteger o recém-nascido do frio. 

Destaca-se mais durante o neonato por conter maior número de organelas mitocondriais. 

Na fase adulta se mistura no tecido adiposo branco (HALBE, CUNHA, 2008; GARTNER, 

HIATT, 2014).       

  

4.5. Adiposidade Localizada  

A adiposidade localizada é definida por um acúmulo regional de tecido adiposo. Pode ser 

encontrada em diversas partes do corpo, tendo maiores e menores incidências localizadas 

de acordo com a genética do indivíduo (MILANI, JOÃO, FARAH, 2006). 

As regiões do corpo com maiores prevalências de concentração de adiposidade localizada 

são o abdômen, coxas, quadril, subescapular e pré-axilar. Esta pode se desenvolver 

mesmo em indivíduos que possuem uma dieta equilibrada e praticam atividades físicas 

regularmente, se tornando um incômodo para aqueles que buscam sempre a satisfação 

com o seu próprio corpo. Neste caso, o ideal é a indicação de uma técnica que tenha como 

objetivo a eliminação de centímetros e não de peso corporal (MILANI, JOÃO, FARAH, 

2006). Sendo assim, o mercado aproveita desta necessidade e lança vários aparelhos com 

o intuito de reduzir esta gordura em excesso (MEYER et al., 2003). 

 

5. Criolipólise  

 

5.1. Histórico 

A criolipólise teve início em 2008 na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, quando 

iniciaram as primeiras pesquisas realizadas em porcos. Em 2009 foram permitidos os 

primeiros testes em seres humanos e somente em 2010 sendo consentida esta tecnologia 

para uso com fins estéticos (ZELICKSON et al., 2009; JEWELL, SOLISH, DESILETS, 2011).  

Pesquisadores analisaram um estudo realizado nos anos 70 referente a crianças que nos 

primeiros anos de vida ingeriram muitos picolés e desenvolveram uma diminuição da 

gordura nas bochechas, um formato que foi estimulado pelo frio recebido no local. Este e 

outros modelos fizeram com que os pesquisadores investigassem o metabolismo das 

células de gordura, concluindo que as mesmas podem ser bem mais suscetíveis ao frio do 

que ao calor. Este princípio é usado até hoje em boa parte dos tratamentos para 

emagrecimento disponíveis no mercado (ZELICKSON et al., 2009) 

A criolipólise é um procedimento, que nos Estados Unidos foi liberada pela agência 

governamental que controla alimentos e remédios, o FDA (Food and Drugs 

Administration), em 2010. Esta agência determinou a temperatura e o tempo de aplicação 

para evitar queimaduras decorrentes do frio ou outros riscos (ZELICKSON et al., 2009; 

JEWELL, SOLISH, DESILETS, 2011). 

Já no Brasil, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que liberou este 

procedimento em 2012 (BUENO, 2012). 
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5.2. Técnica e Mecanismo de Ação 

A utilização do procedimento da criolipólise é fundamentada nos efeitos sistêmicos 

produzidos no organismo, uma vez que interferem no equilíbrio térmico e ativam os 

mecanismos de termorregulação que ocorrem por meio do resfriamento controlado e 

seletivo, reduzindo a adiposidade localizada com base no congelamento da gordura 

subcutânea, o que leva a sua eliminação (BARCELAR, 2005).  

Para isso, o aparelho de Criolipólise utiliza uma nova tecnologia que promove um 

resfriamento intenso e localizado, o qual pode chegar até -8ºC, e pode ser mantido por 

até 60 minutos por região, conforme mostrado na Figura 3. O método, não é invasivo e 

não necessita de anestesia ou qualquer substância injetável. Dentro dos padrões 

determinados, é uma técnica segura e eficaz no mercado da estética para a eliminação da 

adiposidade localizada (AVRAM et al., 2009). 

 

Figura 3. Regiões de aplicação da criolipólise 

 

Fonte: Coolsculpting (2012). 

 

Atualmente, existem estudos científicos que relatam abordagens de protocolos e técnicas 

realizadas para um procedimento mais seguro e eficaz. Quando a criolipólise é realizada, 

faz-se uma sucção para acoplar o tecido alvo em um aplicador em forma de copo. Durante 

o tratamento, o resfriamento promovido pelo equipamento lesa apenas o tecido adiposo, 

não gerando dano biológico em nenhum aos tecidos adjacentes (AVRAM et al., 2009). 

O procedimento somente é seguro com a utilização de uma membrana anticongelante, ou 

seja, um lenço umedecido em gel indicado para proteger a pele em tratamento estético 

com o equipamento de criolipólise. Essa membrana é misturada em um líquido crioprotetor 

que segue o princípio de procedimentos como a criogenia, ou seja, uma técnica que 

mantém íntegra o material biológico (JEWELL, SOLISH, DESILETS, 2011). 

Com a aplicação do frio intenso, ocorre o congelamento da gordura armazenada nos 

adipócitos do tecido subcutâneo. A literatura aborda duas maneiras para a diminuição da 

adiposidade localizada. A primeira é adotando um formato conhecido como fractal e o 

segundo com o congelamento ele acaba induzindo a apoptose da célula (JEWELL, SOLISH, 

DESILETS, 2011). 

O Fractal do latim fractus que significa fração ou quebrado, ocorre quando o adipócito 

sofre uma mudança estrutural, assumindo um formato comumente chamado de fractal. É 

justamente graças a esta mudança estrutural que a gordura é eliminada (AVRAM et al., 

2009; AGNE, 2016). 
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Os fractais possuem duas características importantíssimas que levam a uma eliminação 

efetiva e definitiva da gordura, a primeira é que essa transformação dos triglicerídeos em 

fractais é irreversível, portanto uma vez formado o fractal, não mais será possível retornar 

ao estado de triglicerídeos, mesmo que haja aquecimento local através de outras técnicas 

(AVRAM et al., 2009). A segunda característica é que, uma vez tendo assumido o formato 

de fractal, os lipídios não são mais reconhecidos pelo organismo, e, desta forma, passam 

a ser encarados como corpos estranhos dentro as células adiposas. Em decorrência disso, 

o organismo desenvolve uma resposta inflamatória na tentativa de eliminar as células que 

contém gordura no estado fractal. E é através dessa resposta inflamatória, que ocorre de 

forma bastante lenta em até 90 dias que a gordura é eliminada (AVRAM et al., 2009). 

Assim, como toda a célula adiposa, juntamente com seu conteúdo intracelular, serão 

eliminados através da resposta inflamatória ali instalada, não haverá necessidade de 

metabolização hepática da gordura, nem do seu transporte através da corrente sanguínea, 

o que garante que os níveis séricos de triglicerídeos e colesterol permaneçam inalterados, 

bem como que o funcionamento do fígado seja mantido normal (AGNE, 2016). 

Na apoptose, do grego apó= separação, ptôsis=queda, designa que morte celular é um 

processo essencial para a manutenção do desenvolvimento dos seres vivos. É isso que 

acontece quando o paciente é submetido ao tratamento de criolipólise (JEWELL, SOLISH, 

DESILETS, 2011). 

Ocorre a morte das células congeladas que, segundo o programa genético, desencadeia 

um processo de autodigestão controlada, seguida da remoção das células lesadas, sem a 

alteração do microambiente celular (PAROLIN, REASON, 2001; PAULA, VIEGAS, SILVA, 

2002; GRIVICH, REGNER, ROCHA, 2007).  

Testes realizados com adipócitos, in vitro, realizados para avaliar o comportamento destes 

em relação ao frio, demonstraram que seu resfriamento às temperaturas acima do 

congelamento pode resultar em apoptose mediada por morte celular. Isso sugere que a 

criolipólise, produz uma morte apoptótica no tecido adiposo, após a exposição do tecido 

ao frio por um período de 30 a 60 minutos. Além disso, a resposta inflamatória 

subsequente causou dano adicional aos adipócitos, não imediatamente afetados através 

da exposição ao frio (BACELAR, 2005; MULHOLLAND, 2011). 

Os triglicerídeos na temperatura corporal se encontram no estado líquido. O resfriamento 

gera uma modificação dos triglicerídeos de líquido a sólido. Isto gera a apoptose e 

consequente necrose dos adipócitos. O processo é gradual, de 2 a 6 meses, sendo possível 

visualizar este resultado próximo aos dois meses após aplicação (PAROLIN, REASON, 

2001; PAULA, VIEGAS, SILVA, 2002; GRIVICH, REGNER, ROCHA, 2007). 

Quando ocorre diminuição da temperatura corporal o organismo aumenta a produção de 

calor, ocorrendo então um aumento na taxa metabólica que utilizará as reservas 

energéticas armazenadas nos adipócitos, diminuindo assim o volume da célula de gordura 

(GRIVICICH, REGNER, ROCHA, 2007; DATSCH et al., 2012). 

Com a Criolipólise, em uma única aplicação, a camada de gordura na área tratada pode 

reduzir, em média, de 25% a 30%. Se o programa de tratamento do paciente exigir outra 

aplicação mais uma redução de 25% a 30%, em média, poderá ser obtida. As perdas 

totais podem ser maiores ou menores, dependendo do tipo de gordura, localização e 

metabolismo do paciente (KRUEGER et al., 2014). 

 

5.3. Indicações e Contra-Indicações 

A Criolipólise é indicada para pessoas que possuem gordura localizada, mas que estão com 

peso ideal, definido em relação à altura e idade. Ou seja, o tratamento não é indicado para 

pessoas obesas. Além disso, é importante que haja alguma flexibilidade no tecido cutâneo, 

o que possibilita a formação da prega que será isolada e tratada no interior da manopla 

(ZELICKSON et al., 2009; AVRAM et al., 2009; AGNE, 2016). 
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As principais contraindicações são doenças raras, com sensibilidade conhecida ao frio, a 

crioglobulinemia paroxística ao frio, hemoglobinúria e urticária ao frio. O tratamento pode 

ser aplicado em pessoas a partir dos 18 anos, sendo contra-indicada também em casos 

de dermatites ou pruridos na região a ser tratada, cirurgia recente, cicatriz ou hérnia na 

região a ser tratada, gravidez ou lactação, em feridas abertas ou infectadas (ZELICKSON 

et al., 2009; AVRAM et al., 2009; AGNE, 2016). 

 

5.4. Queimadura por Frio 

Queimaduras podem ser lesões extremamente dolorosas e com sérias consequências 

psicológicas, dependendo de sua localização, extensão e profundidade. A queimadura é 

uma lesão na pele provocada geralmente pelo calor, mas também pode ser provocada 

pelo frio, pela eletricidade, por certos produtos químicos, por radiações e até fricções 

(SANTOS, 2001). 

A pele pode ser destruída parcialmente ou totalmente, atingindo desde pelos até músculos 

e ossos. Atinge a camada mais superficial da pele, a epiderme, e se traduz como uma 

lesão vermelha classificada como queimadura de 1º grau. Existe também queimadura de 

2º grau superficial, com bolhas e dor. Já a de 2º grau profunda é menos dolorosa e a bolha 

é branca e seca podendo causar cicatrizes. A queimadura de 3º grau é indolor e acomete 

todas as camadas da pele, podendo chegar até aos ossos e gerar deformidades (SANTOS, 

2001). 

Fatores fisiológicos, comportamentais e ambientais modulam as respostas corporais à 

exposição ao frio e à capacidade fisiológica de adaptação humana a esta mudança é 

mínima. A pele é um órgão importante na manutenção da temperatura central do corpo e 

condições congelantes podem produzir lesões pelo frio (FITZPATRICK, 2011). 

A queimadura provocada pelo frio ocorre após a exposição ao ar, líquidos ou metais 

extremamente frios. A prevenção é a chave para proteger dos efeitos causados pelo frio. 

Emolientes são usados para proteção contra queimadura, mas o isolamento térmico que 

eles fornecem é mínimo (FITZPATRICK, 2011). 

5.5. Membrana Anticongelante  

Para realizar o procedimento de criolipólise são necessários alguns preparos para que não 

ocorra queimadura por frio no local da aplicação. O principal item de segurança é a 

membrana que reveste a área exposta à temperatura de até -8°C (AGNE, 2016). 

Esta membrana é composta por um tecido de trama diferenciada para que não venha a 

romper durante a sucção que acontece no início do procedimento e se mantenha até o 

final com a mesma intensidade.  Além do tecido diferenciado, existe um líquido que 

mantém a umidade e proteção para que não ocorra a queimadura devido à baixa 

temperatura por período que pode durar até 60 minutos (KRUEGER et al., 2014; AGNE, 

2016). 

Segundo Krueger et al (2014), este líquido é composto de vários componentes que 

garantem a estrutura do tecido e segurança do procedimento porque mantem a pele 

isolada do risco de ferimentos. Nesta revisão de literatura, foram abordadas duas marcas 

de membrana anticongelantes: Iceprotection e Technature, ambas registradas pela 

ANVISA. 

 

5.5.1 Membrana Anticongelante do Fabricante Iceprotection 

Na formulação da membrana Iceprotetion contém hidroxietilcelulose que é um espessante 

hidrofílico, coloide protetor, aglutinante, agente suspensor e de viscosidade (CORRÊA, 

2012). Associado a fragrância, conservante como: metilcloroisotiazolinona propanediol; 

veículo: água; umectantes: glicerina e sorbitol; emolientes: Argania spinosa kernel oil 
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(Óleo de Argan) e Dipropileno Glicol Metil Éter; anticongelante: Glicol; lubrificante: 

PEG-14M; antioxidante: tocoferol (MICHALUN, MICHALUN, 2010; SOUZA, 2013). 

 

5.5.2 Membrana Anticongelante do Fabricante Technature 

A membrana Technature é composta pelos umectantes: propilenoglicol, sorbitol e 

glicerina; veículo: água; aminoácido: serina; espessante: hidroxietilcelulose, conservante: 

Metilparabeno (MICHALUN, MICHALUN, 2010; CORRÊA, 2012; GOMES, 2013; SOUZA, 

2013). 

 

6. Resultados e Discussão  

Importante salientar que a criolipólise não é um tratamento para indivíduos obesos. Ela é 

uma alternativa não cirúrgica para indivíduos que querem fazer uma remodelagem 

corporal, com vantagens mediante a utilização dessa técnica como, a redução de 

complicações e riscos quando comparados aos procedimentos invasivos. Trata-se de uma 

técnica segura e sem grandes efeitos adversos (AVRAM et al., 2009; ZELICKSON et al., 

2009; AGNE, 2016). 

A segurança do procedimento de criolipólise é iniciada com uma avaliação médica para 

assegurar que o paciente está apto a receber o procedimento. O adipômetro é o mais 

indicado para identificar se há tecido adiposo suficiente.  

O tratamento é indolor, não necessita de anestesia, além de não causar limitações na vida 

pessoal e profissional dos indivíduos a ele submetidos. Pode ser feita em 2 ou 3 regiões 

no mesmo dia. Havendo necessidade de uma nova aplicação, poderá ser feita, após 90 

dias na mesma região, sendo que os resultados podem variar entre os indivíduos (SILVA, 

MERCADO, 2015). 

Os mecanismos de ação do procedimento de criolipólise em relação à morte celular ainda 

não estão esclarecidos. Estudos afirmam que o processo ocorre quando o adipócito sofre 

uma mudança estrutural, assumindo um formato comumente chamado de fractal, devido 

a esta mudança estrutural que a gordura é eliminada. Enquanto, outros autores acreditam 

que a gordura eliminada pela criolipólise, ocorre por um processo inflamatório que gera 

morte celular programada, ou seja, apoptose, sendo esta a causa da redução da 

adiposidade localizada, na diferenciação celular (JEWELL, SOLISH, DESILETS, 2011). 

Após a liberação para realizar a técnica, o equipamento, é de suma importância.  Este 

precisa estar registrado nos órgãos competentes, e ter uma manutenção com certificado. 

O profissional que irá administrar a técnica seguindo a orientação do médico, além de ser 

graduado em uma profissão que tenha disciplina sobre fisiologia e anatomia humana, 

também precisa de curso específico em criolipólise para a manipulação do equipamento.  

 

6.1 Equipamentos de Criolipólise Comercializados no Brasil em relação aos 

Registrados pela ANVISA e Certificados pelo INMETRO   

 

Produtos comercializados no Brasil de origem nacional ou importados precisam respeitar 

a legislação brasileira, ou seja, ser registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

a ANVISA, e ser certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, 

o INMETRO, onde são realizados uma série de testes antes de autorizar sua venda, caso 

contrário eles não possuem garantia e podem afetar a saúde e segurança dos 

consumidores (PROCON, 2012). 
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Os equipamentos médicos sob regime da Vigilância Sanitária 

compreendem todos os equipamentos de uso em saúde com 

finalidade médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica, 

utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, terapia, 

reabilitação ou monitorização de seres humanos e, ainda, os com 

finalidade de embelezamento e estética. Os equipamentos médicos 

estão inseridos na categoria de produtos para a saúde, outrora 

denominados de correlatos, em conjunto com os materiais de uso 

em saúde e os produtos de diagnóstico de uso in vitro (ANVISA, 

2010). 

Na tabela 1 foram mostrados os equipamentos de Criolipólise que estão registrados na 
ANVISA e com certificação no Inmetro (AGNES, 2016). 

Tabela 1. Equipamento de Criolipólise Comercializado no Brasil em relação ao 
Registrado pela ANVISA e Certificado pelo INMETRO 

Equipamento de Criolipólise 

Comercializado no Brasil 

Registrado 

pela ANVISA 

Certificado 

pelo 

INMETRO 

País de Origem 

ADOXY MEDICAL - Asgard VC10     China 

ADVICE - Crio Top Body Redux     Brasil 

COCOON MEDICAL – Cooltech     Espanha 

HTM - Beauty Shape     Brasil 

IBRAMED – Polarys     Brasil 

LMG - Cool Shaping     Coreia do Sul 

ZELTIQ AESTHETICS – 

Coolsculpting 
    

Estados Unidos 

da América 

Fonte: (ANVISA; INMETRO, 2016). 

 

O equipamento de criolipólise possui ponteiras que acoplam a diferentes áreas do corpo. 

Ele realiza um vácuo que promoverá a sucção da adiposidade localizada do local 

selecionado, em seguida ocorre o resfriamento intenso e controlado da porção onde 

promoverá a sucção.  

É muito importante usar equipamentos seguros, registrados e certificados, uma vez, que 

o grande problema enfrentado no tratamento de criolipólise são as queimaduras. Quanto 

à membrana utilizada embaixo da manopla, que protege a pele evitando a queimadura, 

esta também deve ser registrada pela ANVISA, pois deve possuir fibras rígidas e um líquido 

crioprotetor, o que impede sua ruptura durante o procedimento. Justamente por isso há a 

necessidade de colocação da membrana protetora, que faz a separação entre a pele as 

placas de Peltier, ou seja, responsáveis pela geração do frio (LUCIA, 2014; AGNE, 2016). 

A falsificação e o reaproveitamento são os principais motivos de lesão por queimadura.  

De acordo com a literatura, os fatores que podem causar queimaduras, são raros, porém 

também podem ocorrer devido a erros técnicos, pois há profissionais que não sabem fazer 

a avaliação e manusear o equipamento corretamente. Além disso, a falsificação e o 

reaproveitamento da membrana são os principais motivos de lesão por queimadura 

(LUCIA, 2014; AGNE, 2016). 
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6.2. Estudo crítico dos componentes constituintes da membrana 

anticongelante 

 

Referente à composição química, só foi possível identificar nos rótulos das embalagens, 

de duas empresas que apresentam o registro conforme solicitado. Estes componentes 

apresentam em comum, uma estrutura que se refere à proteção contra o congelamento e 

combinadas formam aparentemente uma tensão superficial isolando e protegendo a pele 

da baixa temperatura e do tempo que fica exposta durante o procedimento. 

Assim como em produtos cosméticos tradicionais, a composição da formulação presente 

associada a membrana do equipamento mantém alguns componentes presentes como os 

conservantes, umectantes, espessantes, tensoativos, quelantes, ativos e fragrâncias 

(RIBEIRO, 2010).  

A conservação da formulação exige uma gama de conservantes, que garantem a 

integridade, assepsia, controle de microorganismos, ação preservante com compostos 

para evitar a irritação cutânea (RIBEIRO, 2010; REBELLO, 2014). 

Os umectantes são higroscópicos e tem ação hidratante para pele. Retém água impedindo 

a desestabilização (GOMES, 2013). Fundamentais em formulações por ser lipofílicos os, 

emolientes, auxiliam na espalhabilidade, percepção sensorial e promove suavidade e 

hidratação (RIBEIRO, 2010). 

Os espessantes são estabilizantes e aumentam a viscosidade hidrofílica e lipofílica 

(REBELLO, 2014). Os agentes tensoativos que também se dividem nos grupos hidrofílicos 

e hidrófobos fase aquosa e fase oleosa têm a capacidade de alterar a tensão superficial ou 

interfacial de um sistema (CORRÊA, 2012). 

Os quelantes tem a função de dificultar os íons metálicos polivalentes. Esses são removidos 

da solução e ligados a uma estrutura cíclica, para ser estabilizada (REBELLO, 2014). Já as 

fragrâncias, mascaram odores indesejáveis, melhora a percepção e a aceitação do produto 

(DRAELOS, 1999). 

Os principais ativos são responsáveis pela ação característica de cada cosmético, pelo 

efeito que o produto causa. Na membrana de hidroxietilcelulose anticongelante do 

fabricante Iceprotection, o glicol é o principal ativo. Ele é um composto orgânico, utilizado 

na matéria-prima de fibras de poliéster e resinas, sendo utilizado também como 

anticongelante. É incolor e viscoso. Já na membrana do fabricante Technature, que é a 

associação do propilenoglicol, sorbitol e glicerina que é um veículo carreador de umidade 

mais usado em formulações cosméticas e mantém a água na membrana de 

hidroxietilcelulose (MICHALUN, MICHALUN, 2010; REBELLO, 2014).   

Segundo Corrêa, (2012) estes componentes apresentam em comum uma estrutura que 

se refere à proteção contra o congelamento e combinadas formam aparentemente uma 

tensão superficial isolando e protegendo a pele da baixa temperatura e do tempo que fica 

exposta durante o procedimento.  

Durante muitos anos acreditava-se que existisse uma pele flexível 

na superfície dos líquidos. Este fenômeno é a Tensão Superficial. 

Estes líquidos provocam entre si essa diferença, forças presentes 

entre as moléculas são desbalanceadas nas interfaces dos sistemas, 

desenvolvendo uma energia livre, maior que as moléculas 

presentes no interior do líquido, transformando em uma tensão 

superficial, necessária para propor um processo isotérmico e 

reversível (CORRÊA, 2012). 
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7. Conclusão 

 

Concluiu-se que para realizar um procedimento com segurança são necessários alguns 

cuidados quanto aos seguintes passos: avaliação médica; equipamento registrado e 

certificado; profissional qualificado; uma membrana anticongelante de qualidade e o seu 

descarte a cada procedimento.  
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Resumo. Entre os produtos para higiene pessoal, os sabonetes em barra ocupam um 
papel de destaque no mercado brasileiro. Também, o mercado para produtos de 
higiene pessoal cresce cada vez mais o que tem favorecido o aperfeiçoamento destes 
produtos e a melhoria em suas propriedades sensoriais. Sabonetes são constituídos 
por sais alcalinos de ácidos graxos com propriedades detergentes, resultantes da 
saponificação entre um produto alcalino com ácidos graxos superiores e seus 
glicerídeos. Óleos vegetais representam matérias-primas potenciais para produção de 
sabonetes pelas propriedades químicas. O objetivo deste trabalho foi produzir 
sabonetes em barra com óleos vegetais como palmiste e oliva seguida da avaliação da 
qualidade e aceitabilidade do produto final. Foram produzidas 03 formulações pelo 
processo de saponificação a frio e a seguir foram avaliadas quanto às propriedades 
físico-químicas e sensoriais. Os sabonetes obtidos se apresentaram dentro dos 
critérios de qualidade estabelecidos para o produto. Este estudo demonstrou que foi 
possível produzir sabonetes a base de óleo de palmiste e oliva por saponificação a frio, 
ampliando a possibilidade do emprego desses óleos vegetais como matéria-prima para 
a criação e produção de cosméticos naturais.  

Palavras-chave: sabonetes, cosméticos, óleos vegetais. 

Abstract. Among the products for personal care, soaps play a prominent role in the 
Brazilian market. The search for hygiene product increasingly grows every year and it 
has favored the improvement on the quality of these products, mainly sensorial 
properties. Soap bar consists of alkali salts of fatty acids with detergent properties 
resulting from the saponification product with an alkali higher fatty acids and their 
glycerides. Vegetable oils represent potential raw materials for the production of soaps 
for its chemical properties. The objective of this work is to produce soap bars with 
vegetable oils such as palm kernel and olive oil assessing the quality and acceptability 
of the final product. Three formulations have been produced by cold-process and then 
evaluated for physicochemical and sensory properties. Samples have been chacterized 
and the quality criteria established for the product was reached. This study 
demonstrated that it was possible to produce soaps palm kernel oil and olive oil base 
by cold process, increasing the possibility of using these oils as a raw material for the 
creation and production of natural cosmetics. 
Key words: Soaps, cosmetics, vegetable oils. 
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1. Introdução 

O segmento de cosméticos se firma como uma das áreas mais bem sucedidas 
da atualidade. Lançamentos constantes de novos produtos têm contribuído para que a 
Indústria Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos tenha apresentado 
excelente crescimento nas últimas décadas (ABIHPEC, 2014). 

Entre os produtos para higiene pessoal, os sabonetes em barra ocupam um 
papel de destaque no mercado brasileiro. Também, o mercado para produtos de 
higiene pessoal cresce cada vez mais o que tem favorecido o aperfeiçoamento destes 
produtos, a melhoria em suas propriedades sensoriais (ABIHPEC, 2014).  

Hoje em dia, para atender um consumidor cada vez mais exigente, sofisticado 
e a cultura globalizada, foi necessário mudanças e adaptações no mercado de 
sabonetes. Essas mudanças originaram categorias de sabonetes para determinados 
usos, visando atender um tipo ou classe de consumidor específico.  

Dependendo do tipo formulação o sabonete pode receber diferentes 
classificações (RIBEIRO, 2010). Os sabonetes do tipo regular, ou ainda sabões 
tradicionais são obtidos pela saponificação de gorduras naturais com soluções 
alcalinas. São de baixo custo, isentos de glicerina e de aditivos que ajudam no 
sensorial da pele, possuem o pH de difícil ajuste (VOLOCHTCHUK et al., 2000; 
RIBEIRO, 2010). A tendência destes produtos dá preferência ao uso de óleos vegetais, 
principalmente o de palma, que fornece sabões mais consistentes. A estes são 
acrescentados corantes, agentes branqueadores, fragrância, água, substâncias de 
preenchimento, ligantes, substâncias que aumentam a dureza da barra do sabão, 
antioxidantes, umectantes, sobreengordurantes, quelantes dentre outros (RIBEIRO, 
2010). O sabão vegetal trata-se de um sabão obtido por saponificação de óleos 
vegetais e os sabões medicamentosos recebem esta designação quando adicionados 
de produtos com finalidade terapêutica sobre a pele (PRISTA; BAHIA; VILAR, 1995). 

Para Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2015) os sabonetes são 
produtos de higiene pessoal e podem ser classificados em grau I ou II. Esta 
classificação indica o nível de risco de efeitos adversos que cada tipo de produto pode 
oferecer, considerando sua formulação, finalidade e modo de uso. Na categoria de 
grau I estão os sabonetes abrasivos ou esfoliantes mecânicos, faciais ou corporais, e 
os desodorantes. Esses produtos oferecem um risco mínimo no seu uso. Já a categoria 
de grau II abrange os sabonetes antissépticos, infantis e de uso íntimo (CORDEIRO et 
al., 2013). 

Atualmente a “onda verde” ganha destaque no mercado cosmético e de higiene 
pessoal na medida em que os consumidores conscientes buscam produtos com 
qualidades diferenciadas, como base 100% vegetal, que sejam biodegradáveis, que 
tenham embalagens recicláveis e que não apresentem na formulação, ingredientes de 
origem sintética, animal e ou mineral (BARBIZAN et al., 2013).  

O uso e a incorporação das matérias primas vegetais fazem parte da realidade 
atual mesmo porque há uma evolução de conceitos em lançamentos nacionais 
mostrando que este tipo de ingrediente é bastante desejável pelos consumidores, de 
modo geral. Assim, este trabalho teve como objetivo desenvolver sabonetes 
formulados a partir da mistura de óleos vegetais acrescidos de óleos essenciais como 
fragrância natural seguida da avaliação das propriedades físico-químicas e sensoriais a 
fim de atestar a aceitação do produto.  
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2. Materiais e Métodos  

Local do estudo 

Os sabonetes foram desenvolvidos no Laboratório de Farmácia Indústria, da 
Universidade São Francisco (USF) na cidade de Campinas - SP. Ao projetar as 
composições-teste, foi considerado importante o uso de matérias-primas de origem 
vegetal com qualidade certificada e composição conhecida. Para o desenvolvimento 
dos sabonetes foram empregados óleos vegetais e diferentes óleos essências na 
composição da fragrância natural.  

 

Seleção das matérias-primas  

Foram empregados o óleo coco palmiste (Oleaginosa Elaeis Guineensis Palm Kernel 
Oil) do tipo orgânico com selo ECOCERT (LASZLO, Brasil) e o óleo de oliva (Olea 
europaea fruit oil - MAPRIC, Brasil). Como antioxidante foi utilizado o acetato de 
tocoferol (Tocopheryl Acetate - MAPRIC, Brasil). Como fragrâncias naturais foram 
empregados os óleos essenciais: laranja doce (Citrus cinenses, LASZLO, Brasil, 
extração prensagem a frio das cascas, cultivo convencional, composição: limoneno 90-
96%, geranial < 1%, α e β pineno <1 a 2%, mirceno 1 a 3%; neral < 1%, p-cimeno 
< 1%, linalol < 1%); Lemongrass (Cymbopogon schoenanthus, fornecedor WNF, 
composição não especificada); ylang-ylang (Cananga odorata var. Macro, fornecedor 
LASZLO, origem Indonésia, extração a vapor das flores, cultivo orgânico não 
certificado, composição: benzoato de benzila < 1%, acetato de geranila 2%,  α-
humuleno 5%; aromadendreno 5%, elemeno 9%, β-cariofileno 33%, linalol 3 a 5%, 
farneseno 2%). Como agente de saponificação foi empregado hidróxido de sódio 
(soda) dissolvido em água purificada. 

 

Amostras 

Três fórmulas de sabonetes (F1, F2 e F3) foram planejadas para produção de 1kg, 
variando-se na composição dos óleos essenciais a fim de se obter melhor fragrância. O 
peso total das gorduras foi correspondente a 66,8% e o total da lixívia 31,9% 
equivalente a 22,2% de água e 9,7% de soda. Após a produção as barras foram 
cortadas para perfazer o peso de 50g cada unidade. Para os cálculos da quantidade de 
soda e água, foi utilizado o índice de saponificação dos respectivos óleos, obtidos 
anteriormente sendo 0,135 para o óleo de oliva e 0,169 para o óleo de palma. Para o 
cálculo final das misturas foi empregado um excesso de fase oleosa de 8% a fim de 
evitar o ressecamento do sabonete e reduzir irritação na pele. As proporções (%) 
usadas encontram-se na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Componentes em porcentagem para produção dos sabonetes vegetais. 

Componentes (%) F1 F2 F3 

Óleo de coco palmiste 33,4 33,4 33,4 
Óleo de oliva 33,4 33,4 33,4 
Acetato de tocoferol 0,30 0,30 0,30 
Soda 9,70 9,70 9,70 
Óleo essencial de laranja doce 1,00 0,50 0,50 
Óleo essencial de lemongrass - 0,50 0,50 
Óleo essencial de ylang ylang - - 0,50 
Água purificada q.s.p. 100% 100% 100% 
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Produção dos sabonetes 

Os sabonetes foram obtidos pela manufatura a frio, também conhecida como Cold 
Process (PETER, 1989). Embora o processo seja denominado a frio, a temperatura 
chega aos 45ºC (Motta, 2007). A lixívia foi preparada juntando-se a soda na água. Os 
óleos foram misturados e a seguir incorporados à lixívia. Durante a formação da 
emulsão a mistura foi agitada em uma direção durante 30-45 minutos, a reação 
química ocorre com a produção de calor, resultando finalmente na saponificação do 
óleo. Os óleos essenciais foram adicionados à emulsão resultante, logo após a mistura 
foi colocada numa estrutura de resfriamento para completar a saponificação em um 
patamar inferior de temperatura, da ordem de 40ºC, por 48 horas. Após esse período 
as amostras foram desenformadas, cortadas e protegidas por 40 dias e a seguir 
analisadas quanto às características físico-químicas e sensoriais. Foram empregados 
testes relatados na literatura para avaliação de sabonetes (CARAZZA et al., 1995; 
DIEZ; CARVALHO, 2000) e outros testes recomendados para avaliação de cosméticos 
de forma geral (BRASIL, 2008; MOUSSAVOU e DUTRA, 2012). 

 

Ensaios Organolépticos 

Foram utilizados para avaliar as características dos sabões, detectáveis pelos órgãos 
dos sentidos: aspecto, cor, odor e tato, para fornecer parâmetros que permitissem 
avaliar o estado da amostra em estudo, por meio de análises comparativas, com o 
objetivo de verificar alterações possibilitando o reconhecimento primário do produto 
(BRASIL, 2008).  

 

Peso-médio 

As barras de sabão foram submetidas à pesagem, em balança analítica, sendo aferidas 
as massas de 15 unidades individualmente, totalizando 5 (cinco) barras por lote. 
Foram calculados Peso Médio (PM), Desvio-Padrão (DP) e o Desvio-Padrão Relativo 
DPR %. 

 

Teste de resistência à luz 

O teste para avaliar a resistência à luz foi efetuado mantendo-se metade das barras 
expostas à luz natural em bancada com dimensões padronizadas e sob temperatura 
ambiente. A outra metade da amostra permaneceu recoberta com papel alumínio, 
sendo verificadas possíveis alterações no produto, comparando-se a parte exposta à 
parte coberta. O teste foi efetuado por um período de 28 dias. As amostras foram 
avaliadas observando descoloração, presença de manchas, aparecimento de odores 
desagradáveis e granulosidade superficial (CARAZZA et al., 1995). 

 

Desgaste ao uso 

As barras de sabonetes foram submetidas a ciclos sucessivos em laboratório 
simulando a lavagem das mãos. Cada amostra foi manuseada 50 (cinquenta) vezes 
durante o teste correspondendo em média 5 (cinco) ciclos de lavagem das mãos, pelo 
tempo de 2 (dois) minutos sendo que cada ciclo representa 10 (dez) lavagens 
(MORAES, 2007).  

 

Determinação do pH 

As barras foram dissolvidas em água na proporção de 10% e a seguir foram avaliadas 
com potenciômetro de bancada, empregando-se eletrodo de vidro sensível ao pH, 
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devidamente calibrado e mergulhado na amostra (BRASIL, 2008; MOUSSAVOU e 
DUTRA, 2012). 

 

Formação de espuma 

Para este trabalho foram adotadas as seguintes condições: temperatura de 25ºC, água 
isenta de dureza e concentração de 2% para amostras de sabonetes diluídos. 
Transferiram-se 50mL da solução para proveta de 100mL. A proveta foi invertida 10 
vezes, em movimentos sincronizados. Imediatamente após essa operação determinou 
se a altura de espuma formada, repetindo posteriormente essas determinações com 
intervalos de 5 minutos, pelo menos mais duas vezes. Os valores obtidos com 
preparações em estudo foram comparados com os valores das alturas de uma solução 
de laurilsulfato de sódio preparado nas mesmas condições das amostras. Determinou-
se a altura espuma comparada com solução de laurilsulfato de sódio. 

 

Análise sensorial 

As características sensoriais foram avaliadas através da escala hedônica por uma 
equipe de 20 provadores não treinados, entre eles estudantes do Curso de Farmácia e 
funcionários da Universidade São Francisco – Campinas. Para os critérios de inclusão 
foram considerados voluntários de ambos os sexos, idade entre 20 e 50 anos. Para os 
critérios de exclusão foram considerados alergia a algum tipo de cosmético ou 
dermatose na região de aplicação.  

Os voluntários receberam instruções para participação do estudo. As amostras foram 
analisadas quanto à aparência, odor, cor, sensação após o uso, intenção de compra de 
acordo com adaptação da metodologia proposta por Dutcosky (2011) a partir de uma 
escala hedônica de 7 pontos, variando de “desgostei muitíssimo (grau 1)" a “gostei 
muitíssimo (grau 7)”. Cada participante recebeu amostras dos sabonetes 
(aproximadamente 50 g) codificadas aleatoriamente com números de três dígitos 
submetendo os mesmos à avaliação das propriedades organolépticas e a ciclos de 
lavagem das mãos. Após realização do teste sensorial, houve a compilação das notas 
para cada amostra de acordo com a escala hedônica.  

Os resultados foram analisados por ANOVA e Teste de Médias de Tukey e nível de 
significância de 5 % (p<0,05). Os resultados também foram analisados através do 
Índice de Aceitabilidade (IA). Para realizar o cálculo de IA foi adotada a expressão 
matemática segundo Dutcosky (2011), conforme Equação 1, sendo considerados de 
boa aceitabilidade resultados de IA superiores a 70%. O protocolo sensorial foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade São Francisco sob 
Número CAAE: 22077413.5.0000.5514. 

 

IA(%) = (A x 100) / B                                                   Equação 1 

 

Onde: IA – índice de aceitabilidade do produto avaliado; A – nota média da escala 
hedônica; B – nota máxima possível para ao produto. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

Neste trabalho o óleo de coco tipo palmiste foi escolhido devido sua 
importância mercadológica e pelo incentivo em sua produção sustentável (DROUVOT; 
DROUVOT, 2012). Sob o ponto de vista químico foi empregado em função de sua 
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composição, sendo que aproximadamente 50% dos ácidos graxos nele presentes são 
saturados e 50% são insaturados. Os principais ácidos são o palmítico, o mirístico, 
esteárico, oléico e linoléico. O óleo também possui componentes minoritários, que, 
apesar de constituírem uma pequena porcentagem, tem um papel significante na sua 
estabilidade já que possuem atividade antioxidante, a saber, os triterpenos, 
ubiquinonas, compostos fenólicos, esteróis, carotenoides, de onde advém a cor 
avermelhada do azeite de dendê e tocoferóis e tocotrienois. O efeito combinado de 
suas propriedades, juntamente com 50% de insaturação dos ácidos graxos, confere 
maior estabilidade oxidativa em comparação aos outros óleos vegetais (GONÇALVES, 
2012). Na produção de sabonetes, o óleo de coco palmiste é considerado como 
gordura dura devido proporção elevada de ácido palmítico, esteárico e mirístico o que 
resulta em espumação lenta em água fria, mais rápida em água quente, formam 
sabões delicados para a pele e limpam bem (MERCADANTE; ASSUMPÇÃO, 2009). 

O óleo de oliva apresenta composição rica em ácido oléico e propriedades 
antioxidantes de seus polifenóis (WISEMAN et al., 1996; VISIOLI e GALLI, 1998; 
VISSERS et al., 2001; VISSERS et al., 2004; GALVANO et al., 2007; CICERALE et al., 
2010).  Tais propriedades também têm sido exploradas pela indústria cosmética, 
sendo o óleo de oliva transformado em matéria-prima de interesse nessa área 
(FILLIPINI, 2010). Na pele possui propriedades lubrificantes, condicionantes e 
dermoprotetoras, auxilia na restauração do manto hidrolipídico sendo usados em 
sabonetes, óleos de banho e regenerativos em função da concentração de ácido oléico 
(SOUZA; ANTUNES Jr, 2013).  É considerado como gordura mole resultando em 
sabonetes de consistência macia por apresentar alta proporção de ácido oléico, 
linoléico e linolênico (MERCADANTE et al 2009). 

A maioria dos sabonetes possui aditivos que melhoram sua eficácia ou reduzem 
seu custo. Neves (2000) destaca que os antioxidantes são substâncias usadas com 
objetivo de retardar o processo de rancificação das matérias graxas usadas na 
formulação do sabão. Neste trabalho o acetato de alfa tocoferol foi usado com esta 
finalidade.  

As fragrâncias têm participação importante na percepção do usuário 
viabilizando a aceitação de sabonetes (MORAES, 2007). De acordo com Barbizan e 
colaboradores (2012) o uso dos óleos essenciais como fragrância natural deve basear-
se propriedades odoríferas de seus constituintes químicos e na capacidade de conferir 
odor agradável aos sabonetes produzidos. O óleo essencial laranja doce conferiu à 
Formulação 1 uma fragrância característica cítrica doce, agradável. A mistura dos 
óleos essenciais de ylang-ylang e lemongrass usada na Formulação 2, reforçou o odor 
cítrico, adocicado. A incorporação do óleo essencial de ylang-ylang na Formulação 3, 
agregou uma nota floral ao odor cítrico adocicado dos óleos de laranja doce e 
lemongrass. Acrescenta-se que os óleos essenciais são caracterizados como naturais 
com ação conservante (RIBEIRO, 2010). 

De acordo com Moraes (2007) a avaliação de sabonetes é normalmente 
realizada levando-se em consideração quatro fases nos quais o usuário tem contato 
com o produto. Prevalecem os estímulos associados a apenas três dos cinco sentidos: 
visão, tato e olfato. A comunicação em marketing leva em conta os estímulos aos 
sentidos tendo como referencia técnica a criatividade e a capacidade de inovação em 
formulações, embalagens e formatos.  

Na avaliação das propriedades dos sabonetes foi considerada a combinação de 
testes laboratoriais (Tabela 2) e painel de consumidores (Tabela 3), objetivando 
correlacionar o desempenho do produto aos atributos desejáveis. As barras F1, F2 e 
F3 apresentaram diferentes características sendo que as avaliações do aspecto e odor 
das formulações foram realizadas por medidas subjetivas. Quanto à medida de pH, o 
valor encontrado foi de 10,5±0,50 para F1; 10,2±0,80 para F2 e 10,5±0,20 para F3, 
sendo compatível com o pH das barras comerciais (VOLOCHTCHUK et al., 2000; 
RIBEIRO, 2010).  Os resultados do teste para avaliar a resistência à luz demonstraram 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Galvano%20F%22%5BAuthor%5D
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que as partes expostas apresentaram ligeira descoloração superficial, quando 
comparadas com a parte que não ficou exposta, sugerindo necessidade de 
acondicionamento em embalagens que protejam o produto da luz.  

 

Tabela 2. Propriedades dos sabonetes produzidos. 

Amostras  Aspecto  Cor  Odor Peso-médio  pH 

F1 Opaco e 
homogêneo com 
superfície porosa  

Levemente 
amarelada 

Cítrico 
doce 

49,7 ± 2,1 10,5±0,50 

F2 Opaco e 
homogêneo com 
superfície porosa  

Levemente 
amarelada 

Cítrico 
doce 

46,7± 3,0 10,2±0,80 

F3 Opaco e 
homogêneo com 
superfície porosa 

Levemente 
alaranjada 

Cítrico 
floral 

adocicado  

46,2± 2,1 10,5±0,20 

 

Quanto ao nível de aceitação dos sabonetes, estes estão diretamente 
relacionados aos atributos sensoriais e às necessidades dos usuários como manuseio 
da barra de sabonete, espuma, perfume, sensações na pele após o uso. Outras 
propriedades intensamente solicitadas são hidratação, luminosidade e brilho, limpeza, 
nutrição e emoliência (MORAES, 2007). Dentre os atributos avaliados, pelo menos 
uma amostra difere das demais quanto à cor (p < 0,05), mas todas não diferem em 
relação a aparência, odor, sensação causada após o uso e intenção de compra (Tabela 
3).  

 

Tabela 3. Pontuações médias e desvio padrão da escala hedônica na análise sensorial (n=20). 

 Aparência Odor Cor Sensação 
após uso 

Intenção de 
compra 

 Média ± DP 
IA (%) 

Média ± DP 
IA (%) 

Média ± DP 
IA (%) 

Média ± DP 
IA (%) 

Média ± DP 
IA (%) 

F1 5,55±0,83a 
79,3 

5,30±1,34a 
75,7 

4,10±1,29a 
58,6 

6,05±0,89a 
86,5 

5,74±1,63a 
82,0 

F2 5,65±0,93a 
80,7 

5,05±1,32a 
72,15 

5,35±1,50b 
76,5 

5,35±1,23a 
76,5 

5,45±1,47a 
77,9 

F3 5,65±0,88a 
80,7 

5,15±1,46a 
73,6 

4,75±1,52a 
67,9 

5,85±1,09a 
83,6 

5,70±1,66a 
81,5 

Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença significativa entre as formulações avaliadas pelo 
Teste de Tukey (p< 0,05); DP: Desvio-padrão; IA: Índice de Aceitabilidade.   

 

As pontuações para o IA foram superiores a 70% demonstrando boa 
aceitabilidade, com exceção do quesito cor para as amostras F1 e F3 (Figura 1 e 
Tabela 3). A maioria das pontuações permaneceram na faixa da nota 5 ("Gostei") 
denotando aceitação do produto, sobretudo na intenção de compra. 

 

 

 

 

 



 

InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. x no x – (mês de publicação) de 2016 

 
151 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Pontuações médias da escala hedônica na análise sensorial (n=20). 

 

Legenda das notas: 7-gostei muitissimo; 6-gostei muito; 5-gostei; 4-não gostei/ nem desgostei; 3-
desgostei; 2-desgostei muito; 1-desgostei muitíssimo. 

 

Quanto ao manuseio das amostras F1, F2 e F3 as mesmas resistiram a 5 ciclos 
de lavagem com perda acumulada de 53% para F1; 76% para F2 e 74% para F3 
(Figura 2).  

 

Figura 2.  Perda de massa por ciclo de lavagem das mãos. 

 

Apesar de se ter conhecimento da não influência da espuma na atividade de uma 
formulação de sabonete, a maioria das pessoas prefere utilizar um produto que faça 
uma quantidade maior de espuma, razão pela qual, a importância de se avaliar a 
espuma formada e sua manutenção durante um tempo pré-estabelecido (BARBIZAN et 
al., 2013). Com a realização do teste de altura da espuma, foram obtidos resultados 
onde a F1 apresentou melhor índice e permanência de espuma (Figura 3). É 
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importante considerar a característica da espuma das formulações que se 
apresentaram compactas e cremosas. 

 

 

Figura 3.  Resultados do teste de avaliação da altura da espuma. 

 

4. Conclusão 

Este estudo teve como principal desafio o desenvolvimento de sabonetes vegetais 
através da técnica Cold-Process com o uso do óleo de coco palmiste, óleo de oliva e 
óleos essenciais, avaliação do comportamento físico-químico das amostras seguido da 
avaliação sensorial dos produtos obtidos. Os testes realizados foram importantes para 
estabelecer o perfil das características físico-químicas das formulações. Na avaliação 
sensorial, a diferença entre os resultados não foi considerada significativa uma vez 
que IA foi maior que 70% para todas as fórmulas, entretanto sugerem que a cor pode 
influenciar no uso e aceitabilidade dos sabonetes. O óleo de coco palmiste, óleo de 
oliva e óleos essenciais de laranja doce, lemongrass e ylang ylang representam 
alternativas naturais, passíveis de serem utilizadas com sucesso em formulações de 
sabonetes comparados aos produtos sintéticos. Este estudo evidenciou a possibilidade 
do emprego de insumos vegetais na a criação e produção de sabonetes.  
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Resumo. Ao se considerar que a alimentação humana causa indiretamente impactos 
ao meio ambiente como: degradação de solos; uso de recursos naturais; perda da 
biodiversidade; poluição do ar, águas e solo e; entre outros, faz-se necessária 
identificação desses impactos para futuras proposições de soluções que os minimizem. 
Este estudo busca retratar a “pegada” ambiental da alimentação paulistana, através 
da análise individual de cada componente do prato do dia na cidade de São Paulo, 
comuns na rotina dos paulistanos. O Projeto contempla desde o preparo da terra para 
o arado e colheita, levando em consideração as entradas de materiais (orgânicos, 
agrotóxicos, hídricos, etc.), e as saídas (degradação dos solos, poluição dos lençóis, 
gases emitidos, etc.); passando por cada elo da cadeia de suprimentos, até chegar ao 
prato que será consumido pelo paulistano. Neste estudo foram avaliados os impactos 
ambientais decorrentes da cultura, escolha dos modais, escolha da alimentação e 
rejeito dos alimentos. Para isso, foi utilizado o software SimaPro, uma ferramenta que 
possibilita a análise e o monitoramento ambiental de produtos, serviços e processos 
dentro da perspectiva da Metodologia da Avaliação de Ciclo de Vida (ACV). 
Palavras-chave: Avaliação de Ciclo de Vida, alimentação paulistana, impactos 
ambientais. 

Abstract. When considering that human food causes impacts on the environment 
such as: soil degradation; use of natural resources; loss of biodiversity; pollution of 
air, water and soil; among others, it’ s necessary to identify these impacts for future 
propositions of minimizing solutions. The Study search to portray the environmental 
"footprint" of São Paulo's food, through the individual analysis of each component of 
the dish, common in the routine of São Paulo City. The Project contemplates from the 
preparation of the land for the plowing and harvest, taking into account the inputs of 
materials (organic, pesticides, water, etc.), and the outputs (soil degradation, pollution 
of the sheets, gases emitted, etc.); passing by each link in the chain of events, until 
arriving at the plate that will be consumed by the popular of São Paulo. In this study, 
the environmental impacts of the crop, the choice of models, the choice of food and 
the reject of the food were analyzed. For this, SimaPro software was used, a tool that 
allows the analysis and environmental monitoring of products, services and processes 
within the perspective of Life Cycle Assessment. 

Key words: Life Cycle Assessment, São Paulo's food, environmental impacts. 
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1. Introdução 

 

A alimentação e a nutrição adequadas constituem-se em requisitos básicos para a 
promoção e a proteção da saúde e para o desenvolvimento sustentável. Oliveira e 
Thébaud-Mony (1997) entendem que a alimentação pode ser analisada sob quatro 
diferentes perspectivas, independentes e complementares: a perspectiva econômica, 
nutricional e a cultural. 

Essas perspectivas reunidas revelam a importância dos fatores econômicos, sociais, 
nutricionais e culturais na determinação do tipo de consumo alimentar da população. 
Ao se considerar que a alimentação humana causa impactos no meio ambiente como, 
degradação dos solos, uso de recursos naturais, perda da biodiversidade, poluição do 
ar, águas e solo e entre outros, faz-se necessária identificação desses impactos para 
futuras proposições de soluções que os minimizem. Entre as metodologias existentes 
para mensuração desses impactos, propõe-se a utilização da Avaliação de Ciclo de 
Vida do Produto 

A Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) pode ser definida como uma técnica capaz de 
avaliar o desempenho ambiental de um produto ao longo de todo o seu ciclo de vida, 
desde a extração dos recursos naturais até o seu uso e disposição. Tal avaliação se 
conduz tanto por meio da identificação de todas as interações ocorridas entre o ciclo 
de vida de um produto e o meio ambiente, como pela avaliação dos impactos 
ambientais potencialmente associados a essas interações (CURRAN, 1996). 

O conceito fundamental dessa técnica é o do ciclo de vida, que surge com a 
consciência de que qualquer produto, processo ou atividade produz impactos no 
ambiente desde o momento em que são extraídas as matérias-primas indispensáveis à 
sua existência até que, após a sua vida útil, seja devolvido à Natureza (COLTRO, 
2007). Sendo assim, essa ferramenta viabiliza a análise do ciclo de vida dos pratos do 
dia. 

O presente trabalho se propõe a efetuar a identificação dos aspectos e impactos 
ambientais associados à cadeia produtiva dos Pratos do Dia, servidos no município de 
São Paulo, visando fornecer dados para estabelecer o perfil de desempenho ambiental, 
por meio da técnica de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) e do Software SimaPro como 
ferramenta para realizar a ACV. 

2. Metodologia 

A metodologia adotada para desenvolvimento do presente trabalho está dividida nas 
seguintes etapas: 

  Etapa de levantamento de informações iniciais, por meio de consulta junto à 
literatura técnica e profissionais, bem como informações sobre a metodologia de ACV; 

  Etapa da identificação e seleção dos pratos do dia (de segunda a sexta-feira) mais 
comercializados em restaurantes das zonas: sul, norte, leste, oeste e central da cidade 
de São Paulo, de acordo com os dados nutricionais dos pratos levantados no Curso 
Bacharelado em Nutrição do Centro Universitário Senac; 

  Etapa de definição do objetivo e escopo a partir dos ingredientes dos pratos e 
elaboração do escopo de acordo com a base de dados encontrada no software 
SimaPro; 

  Etapa de utilização do Software SimaPro como ferramenta para realizar a ACV dos 
pratos; e, 
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  Etapa de análise dos resultados obtidos a partir dos resultados de impactos e 
fluxograma de entradas e saídas. 

Conforme metodologia da normativa ISO/ABNT 14040 e a ISO/ABNT 14044, que 
estabelecem quatro fases principais e os requisitos para a Avaliação de Ciclo de Vida 
(ACV), foram adotadas as seguintes etapas do estudo: 

A) Definição do objetivo e do âmbito da análise. 

Identificação dos aspectos e impactos ambientais associados à cadeia produtiva dos 
pratos dos dias da semana no Estado de São Paulo, visando fornecer dados para 
estabelecer o perfil de desempenho ambiental. 

A Unidade funcional para cada prato foi de 1 kg. Sendo assim, a soma dos alimentos 
que compõem o prato deve ser igual a 1kg. 

B) Inventário dos processos envolvidos, com enumeração das entradas e 
saídas do sistema. 

Para cada alimento do prato foram considerados inventários que contemplam os 
processos produtivos, até o preparo do prato.  

Em relação as fronteiras geográficas, as bibliotecas de inventários de processos 
disponibilizados pela ferramenta foram baseadas em dados internacionais, como 
Estados Unidos, Suíça e entre outros. Os impactos relacionados ao transporte dos 
alimentos até os restaurantes forma desconsiderados, pois assume-se que sejam 
iguais para todos os pratos avaliados. 

C) Avaliação dos impactos ambientais associados às entradas e saídas do 
sistema: 

Essa avaliação foi realizada por meio de gráficos e fluxogramas gerados pela 
ferramenta SimaPro, em que são contemplados os impactos ambientais contidos nos 
inventários do banco de dados Ecoinvent. 

D) Interpretação dos resultados das fases de inventário e avaliação, tendo 
em consideração os objetivos do estudo. 

A partir dos resultados gerados no item anterior foram feitas as interpretações dos 
componentes dos pratos mais impactantes de acordo com as categorias de impacto. 

 Na metodologia adotada pelo Eco-Indicator 99 são definidos, fazendo parte do termo 
"ambiente", três tipos de danos: 

I. Saúde Humana: sob esta categoria que inclui o número e a duração de doenças, e os 
anos de vida perdidos devido à morte prematura por causas ambientais. Os efeitos 
que compõem esta categoria são: alterações climáticas, destruição da camada de 
ozônio, efeitos cancerígenos, efeitos respiratórios e radiação ionizante (nuclear); 

II. Qualidade dos Ecossistemas: sob esta categoria, que inclui o efeito sobre a 
diversidade das espécies, especialmente para as plantas vasculares e organismos 
inferiores. Os efeitos que incluem são: ecotoxicidade, a acidificação, eutrofização e o 
uso da terra; 

III. Recursos: nesta categoria inclui-se o excedente de energia necessária no futuro para 
extrair recursos de qualidade minerais e combustíveis fósseis mais baixos. O 
esgotamento dos recursos agrícolas e à granel como areia e cascalho são considerados 
sob o ponto de vista do uso da terra. 

Para a avaliação de impactos ambientais foi utilizada a lista de impactos da 
metodologia Eco-indicador. Embora a aplicação destes valores padrões seja bem 
simples, é muito importante compreender alguns dos backgrounds, as características 
e as limitações da metodologia de avaliação. Esses indicadores padrões do Eco-
indicator, são números que expressam a carga ambiental total de um produto ou 
processo. 
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Com os indicadores padrões é possível analisar as cargas ambientais dos produtos ao 
longo do ciclo de vida. Além disso, diferentes alternativas de projeto podem ser 
comparadas. Este estudo inclui a aplicação dos indicadores padrões, bem como as 
limitações inerentes a ferramenta escolhida dentro da Avaliação do Ciclo de Vida dos 
pratos da Capital Paulista. 

3. Impactos ambientais 

 

Para avaliação de impactos ambientais foram considerados: 

 

3.1. Substâncias Cancerígenas  

Para danos à saúde humana a partir de substâncias cancerígenas, abrange-se 3 
etapas separadas, sendo: 

  Análise Destino: de emissões para a concentração; 

  Análise de Efeito: de concentração para os casos de câncer por emissão kg; e, 

  Análise de Danos: realizado a partir de casos de câncer por emissão kg. 

A lista das substâncias incluídas no cálculo dos danos para a saúde humana 
(substâncias cancerígenas) foi determinada por perspectivas culturais: individualistas 
incluem apenas substâncias com prova suficiente de carcinogenicidade para seres 
humanos. Hierárquicos incluem substâncias que são consideradas cancerígenas com 
base no consenso científico internacional. Igualitaristas incluem todas as substâncias 
que poderiam eventualmente serem cancerígenas (HOFSTETTER 1998). 

A análise de destino para as emissões para o ar, água, solo urbano e do solo industrial 
é realizada por 53 substâncias. Os caminhos que essas substancias podem percorrer 
são três: de exposição pelo ar (inalação), água (ingestão oral) e alimentos (ingestão 
oral). Para a exposição dos metais através de coeficientes de transferência específicos 
de alimentos têm sido usados para calcular a exposição fatores de destino, que são 
calculados a partir da concentração em ar, a concentração na água de beber e a dose 
por alimento resultante, com base em uma emissão de 10.000 kg/d e uma área de 
emissão de 3,6 * 106 km quadrados. 

Na análise de danos, a estimativa de danos por uma incidência de casos é copiada a 
partir de (HOFSTETTER 1998). Para esta informação de estimativa sobre a gravidade 
da doença, a duração, a taxa de mortalidade e a idade das pessoas afetadas são 
usadas. Os danos totais por emissão kg para um compartimento específico, ou, para 
uma perspectiva específica são calculados adicionando as diferentes vias de exposição. 

3.2. Efeitos Respiratórios 

Para efeitos respiratórios de poluentes atmosféricos o conceito de Potencial de Criação 
Fotoquímica de Ozônio (PCFO) é usado para emissões orgânicas. O PCFO expressa a 
concentração de ozônio incremental por emissões incrementais para um volátil 
específico normalizado pela proporção de etileno. Etileno serve como a substância de 
referência e é um dos voláteis mais reativos. O cálculo de fatores de destino para 
criação de ozônio através de emissões de voláteis, é feito de acordo com o "Princípio 
do guarda-chuva". O fator destino é calculado para apenas um parâmetro. A atividade 
relativa de todas as substâncias individuais para o parâmetro soma é o PCFO 
(HOFSTETTER 1998). 

3.3. Mudanças Climáticas 

Apenas danos e benefícios líquidos significativos por região do mundo e ano são 
adicionados. Dado que foram adicionamos os danos por dois períodos de tempo 
diferentes: a curto prazo 2000-2100 e longo prazo 2000-2200. 
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As doenças transmitidas por vetores podem ocorrer principalmente em áreas onde a 
população mostra uma alta imunidade. Esta imunidade se desenvolve apenas após os 
primeiros anos de vida. Por isso, muitas crianças são vítimas desta doença, e apenas 
poucas pessoas de outras idade-classes estão preocupadas, o que resulta em um 
número muito elevado de pessoas prejudicados por doenças causadas principalmente 
pela mudança climática, podendo até levar a óbito. No entanto, se as regiões em 
situação de risco se deslocar para lugares onde as pessoas não são imunes, a morte 
será distribuída de forma mais uniforme entre os diferentes idade-classes, por 
exemplo, o número de anos de vida perdidos é muito alto para a Malária e Dengue e 
um pouco menor para Esquistossomose; e é sabido que doenças como a dengue se 
propagam mais facilmente onde as mudanças climáticas são mais sentidas, onde há 
água parada e ambiente limpo, típico de países tropicais. 

3.4. Radiação Ionizante 

A modelagem de exposição e o destino aqui, são diferentes para substâncias regionais 
e globalmente dispersas, mas a ferramenta não possui muitas informações disponíveis 
sobre esse item, o que aparentemente, não fará muito impacto em nossa análise, uma 
vez no Brasil, pouco se utiliza a produção de energia termonuclear. 

3.5. Depreciação da Camada de Ozônio 

Os raios ultravioletas (UV-B), com comprimento de onda entre 290 a 320 nanômetros, 
são mais nocivos ao homem, são denominados de radiação biologicamente ativa. A 
maior parte dessa radiação é absorvida pela camada de ozônio, mas uma pequena 
porção que chega à superfície já é suficiente para causar danos à saúde humana. 

Se uma pessoa se expuser à radiação UV-B por períodos mais prolongados, poderá 
notar o aparecimento de queimaduras solares na pele que podem ocasionar o câncer 
de pele. A Agência Norte Americana de Proteção Ambiental estima que 1% de redução 
da camada de ozônio provoca um aumento de 5% no número de pessoas que 
contraem câncer de pele. Um estudo realizado no Brasil e nos Estados Unidos mostrou 
que uma redução de 1% da camada de ozônio provocou o crescimento de 2,5% da 
incidência de melanomas. Talvez essa seja a biblioteca mais completa que a 
ferramenta disponibiliza. 

3.6. Ecotoxidade 

Para os danos que afetam a qualidade do ecossistema, causados por efeitos tóxicos, 
três passos foram considerados: 

  Análise Destino: de emissões para a concentração; 

  Análise de Efeito: de concentração para unidades de perigo; e, 

  Análise de Danos: a partir de unidades de perigo aos danos. 

A fração potencial de espécies afetadas, pode ser calculada para os ecossistemas 
aquáticos e terrestres. Para ecossistemas aquáticos a concentração em água é o ponto 
de partida para o cálculo dos danos. Para os ecossistemas terrestres a concentração 
na água dos lençóis no solo é utilizada. Aqui quatro emissões são levadas em conta: 
ar, água, solo agrícola e solo industrial. As concentrações resultantes nos 
compartimentos de recepção, nos lençóis freáticos de água e a água dos poros do solo 
agrícola, industrial e solo natural, o chamado compartimento de recepção, são 
utilizadas para determinar os danos aos ecossistemas. 

A toxicidade das substâncias é caracterizada por concentrações padronizadas: Hazard 
Units (Unidades de Risco). Unidades de risco são os níveis de concentração ambiental 
previsível dividida pela concentração sem efeito. A concentração sem efeito é 
assumida para representar a média para a todo o ecossistema. Os valores para a 
média desses ecossistemas aquáticos e terrestres são derivados a partir de (Bakker e 
van de Meent 1997). 
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3.7. Acidificação e Eutrofização 

O dióxido de enxofre (SO2), os óxidos de azoto (NOx) e o amoníaco (NH3) são gases 
acidificantes, emitidos em resultado das atividades humanas. 

Da deposição destes compostos e seus produtos (“chuva ácida”) resulta a acidificação 
e eutrofização dos meios terrestres e aquáticos, que têm efeitos negativos no 
desenvolvimento de árvores, nos recursos piscícolas, na diversidade biológica de lagos 
e rios e nos solos. 

Este problema ambiental é acolhido na Convenção da Comissão Econômica das Nações 
Unidas para a Europa sobre Poluição Atmosférica Transfronteiriça de Longa Distância 
de 1979. 

A maior parte dos dados necessários já foram apresentados no item acima. 

3.8. Uso da terra 

Os valores de locais até agora só foram definidos para alguns tipos de uso da terra. 
Normalmente, terras típicas da Europa, diferente das terras vermelhas, marrons e 
produtivas do Brasil. 

 

4. Resultados e discussão 

 

Para a análise e discussão dos ingredientes dos pratos do dia, servidos no município 
de São Paulo, foi utilizada a metodologia de Avaliação de Ciclo de Vida, utilizando se 
do software Simapró e os inventários contidos nele de origem da Ecoinvent. 

Esta metodologia está de acordo com as Normas ABNT/ISO 14040 e a ABNT/ISO 
14044 que trazem as recomendações e requisitos para se elaborar um estudo de ACV. 

Foram então consideradas as seguintes etapas conforme já descritas no item 2 deste 
trabalho – Metodologia – que consiste dos seguintes passos: 

  Definição de Objetivo e Escopo, onde foi definido o objetivo a ser alcançado com 
a ACV mediante a descrição dos pratos do dia da região metropolitana de São 
Paulo; e o escopo definindo os limites do estudo ou a sua abrangência. 

 

  Análise de Inventário – Nesta etapa foram escolhidos os inventários dentro do 
banco de dados da Ecoinvent correspondentes aos processos relacionados a 
cadeia de suprimentos dos ingredientes dos pratos. Foi considerada toda a 
cadeia e todos os processos levando em consideração desde a sua origem até a 
destinação final de cada ingrediente dos pratos. 

 

  Avaliação de Impactos Ambientais – Para a avaliação dos impactos ambientais 
causados pela cadeia produtiva dos pratos foi escolhida a metodologia Eco 
Indicator 99, o qual traz em sua constituição uma lista de impactos ambientais 
que foram considerados satisfatórios pelo grupo tendo em conta as 
características dos processos relativos às cadeias produtivas dos ingredientes 
dos pratos. 

 

  Por fim, para todas estas etapas anteriores foram feitas interpretações e 
adaptações dos dados para que pudessem refletir melhor as condições locais 
das regiões onde foram consideradas as etapas dos processos relativos aos 
ingredientes dos pratos, sabendo que o banco de dados oferecido pela 
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Ecoinvent foi construído em outras regiões geográficas do globo, sendo 
necessária então a customização dos dados fornecidos para a região foco do 
estudo. 

 

Consideradas as limitações, restrições e os objetivos traçados, elaborou-se as análises 
de cada prato, com o uso do software SimaPro tomando-se como base a unidade 
funcional de 1000 g (1kg) de cada prato e levando em consideração a quantidade 
fracional de cada ingrediente por prato. 

Dessa forma, seguem abaixo os resultados obtidos para os diferentes pratos e 
ingredientes considerados no estudo. 

 

4.1. Prato: Macarronada 

 

A tabela 1, a seguir demonstra os ingredientes que compõem o prato macarronada, as 
quantidades em gramas, as calorias e as informações nutricionais. A unidade funcional 
escolhida para o estudo foi de 1000 gramas, portanto as quantidades de cada 
ingrediente foram alteradas proporcionalmente para que a soma do prato fosse 1000 
gramas. 

Tabela 1 - Composição do prato Macarrão e total de calorias – Unidade Funcional: 1kg 

MACARRÃO 

Alimento 
(cru) 

Quantidade 
(g) 

PTN (g) CHO (g) LIP (g) FERRO 
(mg) 

SÓDIO 
(mg) 

SATURADOS 
(g) 

VIT A 
(ug) 

Coxa de 
frango  

523 
89,51 0,00 51,30 3,66 497,27 15,70 52,34 

Macarrão  273 27,28 212,51 3,55 2,46 19,10 0,00 0,00 

Carne moída  131 25,47 0,00 7,75 2,36 64,33 3,54 2,63 

Molho de 
tomate  

46 
0,64 3,54 0,41 0,74 192,43 0,05 0,00 

Óleo 14 0,00 0,00 13,64 0,00 0,00 2,07 0,00 

Sal 4 0,00 0,00 0,00 0,00 998,81 0,00 0,00 

Cebola 9 0,14 0,76 0,01 0,02 0,09 0,00 0,00 

  TOTAL  143,05 216,82 76,65 9,24 1772,02 21,37 54,97 

 

Calorias 572,19 867,27 689,88         

 

De acordo com levantamento realizado nos restaurantes a macarronada é o prato 
típico de quinta-feira e o preço médio é de R$16,10. 

A tabela 2, a seguir demonstra as informações e quantidades que foram selecionadas 
no software SimaPro para realizar a avaliação do ciclo de vida. Essa ferramenta possui 
bibliotecas de inventários de processos baseados em dados internacionais, como 
Estados Unidos, Suíça e entre outros, fazendo com que seja necessária uma adaptação 
para o cenário brasileiro. Sendo assim, a AVC foi realizada com algumas limitações. 

Consideradas as limitações e os objetivos, a seguir as análises do prato macarronada, 
com os resultados encontrados por meio do software SimaPro. 

 



 

InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 12 no 1 – junho de 2017 

 
162 

 

Tabela 2: Lista de ingredientes do prato macarronada. 

Alimento SimaPro Quantidade (g) 

Coxa de frango  
Chicken, frozen, from slaughterhouse; Chicken, 
frozen, in supermarket; Chicken 

523 

Macarrão  Cookie, cracker, and pasta manufacturing 273 

Carne moída  Roasting of meat balls 131 

Molho de tomate  
Tomato, standar; Manure for vegetables (from 
farming on sandy soil); Boiling of vegetable 

46 

Óleo Soya oil, at plant; Rape seed oil, in supermarket 14 

Sal Sodium chloride, brine solution, at plant; Sodium 
chloride, powder, at plant; 

4 

Cebola 
Onion dried, stored and packed; Onion, farming 
conventional 

9 

 

Na tabela 2, é possível observar que para cada ingrediente, quando possível, foram 
consideradas todas as etapas de produção, desde a extração até a disposição no 
supermercado. Vale ressaltar que, o impacto gerado do transporte dos alimentos até o 
restaurante não foi considerado, em razão da limitação das informações fornecidas 
pela ferramenta. 

Com a composição das informações do quadro 2 foi gerado um gráfico que demonstra 
a porcentagem de cada ingrediente em cada categoria de impacto definida pelo Eco-
indicator.  São elas: substâncias cancerígenas, efeitos respiratórios (orgânicos e 
inorgânicos), mudanças climáticas, depreciação da camada de ozônio, eco toxidade, 
acidificação e eutrofização, uso da terra e combustíveis fósseis. 

A figura 1 demonstra o gráfico de colunas de cada ingrediente deste prato e a figura 2 
mostra o fluxograma que compõe este prato. 

Para todas as categorias de impacto foi possível notar que o tomate aparece como o 
ingrediente de maior impacto. Isso pode ser justificado pelo fato de que a cultura do 
tomate é uma das mais vulneráveis ao ataque de pragas que danificam 
significativamente a sua lavoura, portanto utiliza-se dos agrotóxicos para maximizar a 
produção e minimizar perdas. 

Observa-se também uma contribuição do cultivo da soja utilizada na produção do óleo 
de soja, como um dos ingredientes. 

Na categoria “uso de terra” a distribuição de porcentagem dos ingredientes foi a mais 
equilibrada, com exceção do óleo de soja, o sal e cebola. O macarrão, por meio da 
cadeia produtiva do trigo e dos demais ingredientes do prato, foi um dos ingredientes 
que apareceu com parcela considerável. Além disso a cadeia produtiva da carne de 
frango também tem parcela considerável nesta categoria de impacto. Entretanto, os 
valores de locais para essa categoria foram definidos para alguns tipos de uso da 
terra, como as típicas da Europa, diferente das terras vermelhas, marrons e produtivas 
do Brasil. Portanto, essas informações não serão consideradas.  

A categoria de combustíveis fósseis também não será considerada, pois está 
relacionada ao consumo de combustível utilizado em todo o processo, inclusive no 
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transporte até a destinação final, etapa onde o consumo é maior. Sendo assim, não se 
aplica para o contexto do estudo de caso. 

 

 

Figura 1 – Porcentagem dos ingredientes em cada categoria de impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alimentos que mais contribuem negativamente para os efeitos respiratórios 
(orgânicos e inorgânicos) foram: tomate, a cebola e a carne de frango devido a suas 
cadeias produtivas (legumes e cereais) e carne de frango (produção animal). 

Nas categorias mudança climática e camada de ozônio, novamente o tomate 
predominou. Além do tomate, aparecem ingredientes, em menor quantidade, como a 
manufatura do macarrão e a produção da carne de frango, que emitem gases de efeito 
estufa, afetando a camada de ozônio. As cadeias produtivas destes itens e os 
transportes contribuem significativamente para esta categoria de impacto. 

Para os impactos de ecotoxificação são considerados nos ecossistemas aquáticos a 
concentração em água; e nos ecossistemas terrestres a concentração na água dos 
lençóis no solo. Assim são levadas em conta as emissões de quatro meios: ar, água, 
solo agrícola e solo industrial. O cultivo do tomate revelou maior presença na emissão 
de ecotóxicos no meio terrestre e aquático. 

Para a Acidificação/Eutrofização além do tomate, aparece o cultivo da cebola, 
confirmando que o cultivo do solo seja para leguminosas, cereais e raízes tem 
potencial poluidor de solos e lençóis freáticos.  

O fluxograma a seguir (figura 2) demonstra a porcentagem dos componentes de 
entradas e saídas para produção da macarronada. Além disso, quando aplicável, é 
demonstrado a quantidade de energia envolvida na atividade. 

 

 

 



 

InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 12 no 1 – junho de 2017 

 
164 

 

Figura 2 – Fluxograma de entradas e saídas do prato macarronada 

 

 

4.2. Prato: Filé de Peixe 

A tabela 3, demonstra os ingredientes que compõem o prato peixe, as quantidades em 

gramas, as calorias e as informações nutricionais. A unidade funcional escolhida para 

o estudo foi de 1000 gramas, portanto as quantidades de cada ingrediente foram 

alteradas proporcionalmente para que a soma do prato fosse 1000 gramas.   
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Tabela 3: Composição do prato Filé de Peixe e total de calorias – Unidade Funcional: 1kg 

PEIXE 

Alimento 
(cru) 

Quantidade 
(g) 

PTN (g) CHO (g) LIP (g) FERRO 
(mg) 

SÓDIO 
(mg) 

SATURADOS 
(g) 

VIT A 
(ug) 

Arroz 175 12,62 138,08 0,53 1,23 1,75 0,18 0,00 

Filé de Peixe  315 52,24 0,00 6,29 0,63 251,76 2,83 0,00 

Farinha de 
rosca 

238 
27,18 180,71 3,58 15,97 793,90 1,43 0,00 

Ovo 29 3,72 0,46 2,55 0,46 48,06 0,74 22,60 

Batata 159 2,85 23,31 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 

Leite (usda) 27 0,86 1,32 0,89 0,01 11,79 0,51 12,61 

Manteiga 7 0,03 0,01 5,89 0,01 41,41 3,52 66,09 

Óleo para 
fritura  

31 
0,00 0,00 31,47 0,00 0,00 4,78 0,00 

Óleo 10 0,00 0,00 9,54 0,00 0,00 1,45 0,00 

Sal 3 0,00 0,00 0,00 0,00 698,30 0,00 0,00 

Cebola 6 0,10 0,53 0,01 0,01 0,06 0,00 0,00 

  TOTAL  99,60 344,41 60,74 18,96 1847,03 15,44 101,30 

 

Calorias 398,41 1377,64 546,65         

 

De acordo com levantamento realizado nos restaurantes o peixe é o prato típico de 
sexta-feira. 

A tabela 4, demonstra as informações e quantidades que foram selecionadas no 
software SimaPro para realizar a avaliação do ciclo de vida. Essa ferramenta possui 
bibliotecas de inventários de processos baseados em dados internacionais, como 
Estados Unidos, Suíça e entre outros, fazendo com que seja necessária uma adaptação 
para o cenário brasileiro. Sendo assim, a ACV foi realizada com algumas limitações. 

Consideradas as limitações e os objetivos, a seguir as análises do prato peixe, com os 
resultados encontrados por meio do software SimaPro: 

Na tabela 4, é possível observar que para cada ingrediente, quando possível, foram 
consideradas todas as etapas de produção, desde a extração até a disposição no 
supermercado. Vale ressaltar que, o impacto gerado do transporte dos alimentos até o 
restaurante não foi considerado, em razão da limitação das informações fornecidas 
pela ferramenta. 

Com a composição das informações da tabela 4 foi gerado um gráfico que demonstra 
a porcentagem de cada ingrediente em cada categoria de impacto definida pelo 
Ecoinvent.  São elas: substâncias cancerígenas, efeitos respiratórios (orgânicos e 
inorgânicos), mudanças climáticas, depreciação da camada de ozônio, eco toxidade, 
acidificação e eutrofização, uso da terra 
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Tabela 4 - Lista de ingredientes do prato Filé de peixe. 

ALIMENTO SIMAPRO QUANTIDADE (g) OBSERVAÇÕES 

Arroz Rice, at farm 175 

  

Filé de Peixe 
Fishing SE; Industrial fish, ex harbour; 
Production of fish meal; Filleting of fish (oily) 

315 

  

Farinha de 
Rosca 

Breas, wheat, fresh, in supermarket; Bread, 
wheat, conventional;  Bread, wheat, from 
farm 

238 

  

Ovo Egg/PP 29 

  

Batata 

Potato, at field; Potato leaves, at field; 
Potato planting; Potato seed IP, at farm; 
Potatoes, in supermarket; Boiling of 
vegetables 

159 

  

Leite (USDA) 

Full milk, in supermarket; Animal 
production, except cattle and poultry and 
eggs; Fluid Milk; Dairy cattle and milk 
production 

27 

  

Manteiga Butter, whole sale 7 

  

Óleo para 
fritura 

Soybean oil, a oil mill 31 

  

Óleo Soya oil, at plant 10 

  

Sal 
Sodium chlorate, powder, at plant; Sodium 
chloride, brine solution, at plant 

3 

  

Cebola 
Onion, dried, stored and packed; Onion, 
farming, conventional 

6 

  

 

A figura 3 demonstra o gráfico de colunas de cada ingrediente deste prato e a 

figura 4 mostra o fluxograma que compõe este prato. 
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Figura 3 – Gráfico de colunas de cada ingrediente do prato filé de peixe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fluxograma a seguir (figura 4) demonstra a porcentagem dos componentes de 
entradas e saídas para produção do prato peixe. Além disso, quando aplicável, é 
demonstrado a quantidade de energia envolvida na atividade. 

 

Figura 4 – Fluxograma de entradas e saídas do prato peixe 

 

 

 

 

 

 

 

Para a categoria cancerígena é possível verificar que o alimento que mais se destacou 
foi a batata. Os agrotóxicos fazem parte do cultivo agrícola de muitos países com o 
objetivo de eliminar pragas que infestam as plantações. Porém, quando esses 
compostos são usados em excesso podem causar sérios problemas de intoxicação no 
organismo humano. Nas plantações de batata encontra-se a abamectina que é um 
tipo de inseticida e acaricida bastante utilizado nas plantações de algodão, 
crisântemo, manga, feijão, melão, melancia, pimentão, morango, tomate, uva, entre 
outros. Junto a batata, a operação de manufatura e processamento do leite em 
manteiga aparece com significativa emissão de elementos cancerígenos também.  

Na categoria “uso de terra” o trigo apareceu disparadamente comparado com os 
outros ingredientes. Justifica-se essa diferença devido ao fato de globalmente o trigo 
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ser a segunda maior cultura de cereais cultivada, estando atrás apenas do cereal 
milho. 

Na categoria “efeitos respiratórios (orgânicos e inorgânicos) ” aparece como potencial 
poluidor a cadeia produtiva do trigo, componente da cadeia produtiva do pão que dá 
origem a farinha industrializada. A exposição ocupacional á poeira de grãos está 
associada com alterações respiratórias agudas e crônicas e com alterações 
pulmonares. A poeira de grãos de cereais é composta por fragmentos proteicos, 
microrganismos, material inorgânico e produtos químicos que causam reações 
irritativas, tóxicas, alergênicas e inflamatórias crônicas nas vias aéreas e pulmões. 

Nas categorias mudança climática e camada de ozônio, novamente o trigo 
predominou. Além do trigo, aparecem ingredientes, em menor quantidade, como a 
cebola e a produção de animal exceto bovinos e aves, que emitem gases de efeito 
estufa, afetando a camada de ozônio. As cadeias produtivas destes itens e os 
transportes contribuem significativamente para esta categoria de impacto. 

Para os impactos de ecotoxificação são considerados nos ecossistemas aquáticos a 
concentração em água; e nos ecossistemas terrestres a concentração na água dos 
lençóis no solo. Assim são levadas em conta as emissões de quatro meios: ar, água, 
solo agrícola e solo industrial. O cultivo da batata revelou maior presença na emissão 
de ecotóxicos no meio terrestre e aquático, seguido da filetagem do peixe. 

Para a Acidificação/Eutrofização além do trigo, aparece o cultivo da cebola, 
confirmando que o cultivo do solo seja para leguminosas, cereais e raízes tem 
potencial poluidor de solos e lençóis freáticos.  

A categoria de combustíveis fósseis não será considerada, pois está relacionada ao 
consumo de combustível utilizado em todo o processo, inclusive no transporte até a 
destinação final, etapa onde o consumo é maior. Sendo assim, não se aplica para o 
contexto do estudo de caso. 
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4.3. Prato: Bife à role 

A Tabela 5 indica cada ingrediente que compõe o prato. 

Tabela 5 - Lista de ingredientes Bife à Role. 

ALIMENTO SIMAPRO QUANTIDADE (g) OBSERVAÇÕES 

Arroz Boiling of rice; Rice at farm 

267,62   

Carne 
(coxão 
mole)   332,54   

Cenoura 

  83,93   

Batata 

  237,53   

Leite 
(USDA) 

  41,17   

Manteiga 

  11,08   

Óleo 
Soya oil, at plant; Rape seed 
oil, in supermarket 

12,67   

Sal 
Sodium chloride, brine solution, 
at plant; Sodium chloride, 
powder, at plant; 9,96   

Cebola 
Onion dried, stored and packed; 
Onion, farming conventional 

7,92   

Alho 

 - Desprezível 

Não está 
presente na 
ferramenta 
Sima Pro  
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A figura 5 mostra os indicadores de cada emissão do prato. A figura 6 mostra 
esquema de fluxograma dos itens do prato. 

 

Figura 5 - Gráfico de colunas de cada ingrediente do prato bife à role 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito aos produtos carcinogênicos, para este prato nota-se que a batata 
é o componente que apresenta maior representatividade dentre os ingredientes que 
compõem este prato, seguida pela cenoura, cultivo dos vegetais em geral e o bife de 
carne bovina. Os outros ingredientes aparecem de maneira menos expressiva. Pode-se 
atribuir a aparição significativa da batata e da cenoura neste caso, graças aos 
pesticidas e outros itens utilizados na cultura para controle praga e doenças na 
plantação. 

Quanto a efeitos respiratórios (orgânicos e inorgânicos) a cenoura, o bife e a cultura 
da cenoura aparecem de forma representativa enquanto que para este impacto a 
batata aparece de maneira bem menos significante se comparada aos outros 
ingredientes. 
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Figura 6 - Fluxograma de entradas e saídas do prato bife à role 

 

Na categoria de impacto referente a mudanças climáticas o principal vilão é o bife 
bovino. De qualquer modo, consideramos os dados provenientes do software SimaPro, 
e neste caso, há uma significativa representatividade do gado. 

Já na categoria radiação é possível observar que cenoura e seu cultivo, batata e o bife 
bovino aparecem com maior frequência, como sendo bem representativos.  

Quanto aos impactos gerados na camada de ozônio, nota-se que a cenoura e seu 
cultivo aparecem como altos impactantes. Novamente atribui-se esse impacto aos 
pesticidas utilizados durante a cultura, e à possíveis tratos no alimento após sua 
colheita. 

No quesito ecotoxificação a batata volta a figurar como alto impactante. Dessa vez o 
seu plantio aparece de forma mais acentuada, mostrando que a cultura deste alimento 
pode representar significativas mudanças na composição dos solos onde é plantada e, 
podendo alterar até mesmo a composição de lençóis freáticos próximos de sua área de 
plantio devido a contaminação da agua de irrigação por defensivos agrícolas. A 
cenoura e sua cultura também aparecem aqui de maneira significativa, claro, em 
menor quantidade se comparada à batata. Os motivos para isso são os mesmos 
aplicáveis à batata: o uso constante de defensivos agrícolas e produtos químicos na 
cultura do alimento. 

Quanto a acidificação/eutrofização o bife bovino aparece como grande vilão de alto 
impacto devido ao fato de que a grande maioria do gado consumido hoje, ser de 
empresas que industrializam seus processos de criação, formando animais prontos 
para o consumo humano, que além dos impactos ambientais gerados pela pecuária 
propriamente dita, fazem uso de produtos químicos e drogas, ocasionando os números 
expressos neste gráfico. 

Já no uso da terra dois itens aqui são imperativos: o bife bovino e a cultura da 
cenoura. Esses itens parecem com intenso impacto ambiental. 

Na categoria de impacto referente a minerais a cenoura pode de fato utilizar-se de 
mais terras para sua cultura, porém, a batata utiliza muito mais recursos minerais do 
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solo, portanto a batata gera mais impactos significativos neste quesito do que a 
cenoura. 

Já com relação aos combustíveis fósseis, este são impactados pelos transportes 
inseridos no fluxo de processos dos ingredientes deste prato. 

 

4.4. Prato: Feijoada 

A tabela 6 expressa os ingredientes do prato. 

 

Tabela 6 - Lista de ingredientes Feijoada. 

 

 

 

 

 

ALIMENTO SIMAPRO 
QUANTIDADE 
(g) 

OBSERCAÇÕES 

Arroz Boiling of rice; Rice at farm 
135,16   

Feijão Preto 
Fava beans IP, at farm; Fava beans 
IP, at feed mill; 118,61   

Farinha de 
mandioca 

Bread, wheat, fresh, in 
supermarket; Bread, wheat, 
conventional, fresh;  Bread wheat, 
from farm;  39,54   

Margarina 
Butter, in supermarket; Fluid milk 
and butter manufacturing SE; Dairy 
cattle and milk production SE  8,28   

Couve 
Boiling of vegetables; Manure for 
vegetables (from farming on sandy 
soil) 

102,06 

Não está 
presente na 
ferramenta 
Sima Pro  

Costela Beef steak (oksetyndsteg) 
282,27   

Toucinho Beef steak (oksetyndsteg) 
74,48   

Carne Seca Beef steak (oksetyndsteg) 
115,85   

Linguiça Pork minced meat (flæskesmåkød 
102,06   

Óleo de 
fritura 

Soybean oil, at oil mill/US 
7,45   



 

InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 12 no 1 – junho de 2017 

 
173 

 

 

Continuação tabela 6 

 

 

 

ALIMENTO SIMAPRO 
QUANTIDADE 
(g) 

OBSERCAÇÕES 

Arroz Boiling of rice; Rice at farm 
135,16   

Feijão Preto 
Fava beans IP, at farm; Fava beans 
IP, at feed mill; 118,61   

Farinha de 
mandioca 

Bread, wheat, fresh, in 
supermarket; Bread, wheat, 
conventional, fresh;  Bread wheat, 
from farm;  39,54   

Margarina 
Butter, in supermarket; Fluid milk 
and butter manufacturing SE; Dairy 
cattle and milk production SE  8,28   

Couve 
Boiling of vegetables; Manure for 
vegetables (from farming on sandy 
soil) 

102,06 

Não está 
presente na 
ferramenta 
Sima Pro  

Costela Beef steak (oksetyndsteg) 
282,27   

Toucinho Beef steak (oksetyndsteg) 
74,48   

Carne Seca Beef steak (oksetyndsteg) 
115,85   

Linguiça Pork minced meat (flæskesmåkød 
102,06   

Óleo de 
fritura 

Soybean oil, at oil mill/US 
7,45   

Óleo 
Soya oil, at plant; Rape seed oil, in 
supermarket 7,36   

Sal 
Sodium chloride, brine solution, at 
plant; Sodium chloride, powder, at 
plant; 2,3   

Alho 

- Desprezível 

Não está 
presente na 
ferramenta 
Sima Pro  
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A figura a seguir mostra como se comporta o gráfico de colunas de cada ingrediente 
deste prato, expresso na figura 7. A figura 8 mostra a rede de processos que compõe 
este prato. 

 

Figura 7 - Gráfico de colunas de cada ingrediente do prato feijoada 

 

 

Para a categoria de impacto relativa aos produtos carcinogênicos gerados e emitidos, 
os responsáveis são: o bife bovino, o feijão preto, a cultura do feijão preto e a carne 
suína. A cultura do feijão preto é particularmente impactante tanto quanto a cultura 
da cenoura. O bife bovino tem parcela significativa neste item, no entanto, a diferença 
consiste mesmo na carne suína. 

Já na categoria de impacto efeitos respiratórios (orgânicos e inorgânicos) atribui-se os 
maiores impactos aos medicamentos e aplicações de drogas para potencializar as 
características de qualidade do rebanho. 

Na questão de mudanças climáticas vale a pena destacar uma pequena 
representatividade da cebola, mas esta não produz impactos tão significativos quanto 
o bife, o feijão preto e a carne suína que também aparecem de forma significativa 
nesta categoria de impacto. 

Já quanto a efeitos na radiação o bife bovino, o feijão preto e a carne suína, 
novamente figuram como fatores significativos nesta categoria de impacto. 

No que diz respeito a impactos gerados na camada de ozônio a carne bovina aparece 
como alto impactante nesta coluna. Vale observar também o significativo impacto 
causado pelo feijão preto. 



 

InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 12 no 1 – junho de 2017 

 
175 

 

Quanto à ecotoxificação o feijão preto volta a aparecer de forma acentuada, 
mostrando que a cultura deste alimento pode representar significativas mudanças na 
composição dos solos e, podendo alterar até mesmo a composição de lençóis freáticos 
próximos de sua área de plantio devido ao uso de defensivos agrícolas. A carne suína 
também aparece com considerável significância neste quesito. 

Em se tratando de acidificação/eutrofização a carne bovina aparece com alto impacto 
seguida pela carne suína e do feijão preto. Atribuí-se estes números ao fato de que a 
grande maioria do gado consumido hoje, utilizar em seu processo produtivo 
medicamentos e outras drogas na produção destes animais. 

Quanto ao uso da terra, os principais impactantes são a carne bovina, a carne suína e 
a cultura do feijão preto. 

No que diz respeito aos impactos causados por minerais aparecem de maneira 
significativa novamente a carne bovina, a carne suína e a cultura do feijão preto. 

Já com relação aos combustíveis fósseis, o transporte aparece como principal 
impactante nesta categoria. 

Figura 8 - Fluxograma de entradas e saídas do prato feijoada 
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4.5. Prato: Virado à paulista 

 

A tabela 7 expressa os ingredientes do prato. 

 

Tabela 7 - lista de ingredientes Virado à Paulista. 

ALIMENTO SIMAPRO 
QUANTIDADE 
(g) 

OBSERVAÇÕES 

Arroz Boiling of rice; Rice at farm 138   

Feijão 
Fava beans IP, at feed mill/CH U; Fava 
beans IP, at farm/CH U 

99 
  

Farinha de 
mandioca   

11 
  

Bisteca 
Pork minced meat (flæskesmåkød) Virado 
a Paulista 

274 
  

Toucinho 
Steaky bacon (brystflæsk) Virado a 
Paulista 

101 
  

Banana Fruit farming 96   

Farinha de rosca 
Bread wheat, from farm; Bread, wheat, 
conventional, fresh; Bread, wheat, fresh, 
in supermarket 

7 

  

Ovo 
Egg/PP; Animal production, except cattle 
and poultry and eggs SE 

48 
  

Linguiça Ham (skinke) 79   

Couve 
Boiling of vegetables; Manure for 
vegetables (from farming on sandy soil) 

105 Não está 
presente na 
ferramenta 
Sima Pro 

Óleo fritura 
Soya oil, at plant; Rape seed oil, in 
supermarket 

25 

  

Óleo 
Soya oil, at plant; Rape seed oil, in 
supermarket 

8 

  

Sal 
Sodium chloride, brine solution, at plant; 
Sodium chloride, powder, at plant; 

3 

  

Cebola 
Onion dried, stored and packed; Onion, 
farming conventional 

5 

  

Alho 

- Desprezível 

Não está 
presente na 
ferramenta 
Sima Pro 

 

A figura a seguir mostra como se comporta o gráfico de colunas de cada ingrediente 
deste prato, expresso na figura 9. A figura 10 mostra a rede compõe este prato. 
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Figura 9 - Gráfico de colunas de cada ingrediente do prato virado a paulista 

 

 

Iniciando pelos produtos cancerígenos pode-se observar claramente a cadeia produtiva 
do feijão, do arroz, do pão e da soja, como impactantes. 

Com relação aos efeitos respiratórios (orgânicos e inorgânicos), o principal impactante 
é o trigo, representado pela sua cadeia produtiva e considerando a produção do pão. 

Já na categoria de impacto mudanças climáticas, o trigo  e a cadeia produtiva do pão 
e também a cadeia produtiva da cebola estão entre os que mais impactam. 

No efeito relativo a radiação, continua sendo a cadeia produtiva do pão a de maior 
representatividade, porém, a carne suína e derivados, cebola, bacon, sal, também 
aparecem, no entanto, de maneira mais discreta. 

Quanto a camada de ozônio a cadeia produtiva do pão aparece de forma significante, 
enquanto que o cultivo de soja (utilizada na produção de óleo), aparece também como 
significante. 

No quesito ecotoxificação aparece o trigo, a cadeia produtiva do pão e a cadeia 
produtiva do arroz, colaboram para os impactos gerados por esta categoria. 

No que diz respeito a acidificação/eutrofização a cebola, cultura da cebola e por fim a 
cadeia produtiva do pão novamente aparecem como sendo aqueles que mais 
contribuem para este impacto ambiental. 

Já na categoria de impacto uso da terra o trigo na cadeia produtiva do pão é aquele 
que impacta mais intensamente esta categoria. 
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Quanto aos impactos causados por minerais a cadeia produtiva do pão ainda aparece 
como maior responsável pela utilização dos minerais do solo, mas aparecem também 
como alto impactantes o arroz, feijão, cebola e carne suína. 

Com relação aos combustíveis fósseis, a cadeia produtiva do pão aparece como maior 
impactante devido aos transportes que aparecem significativamente neste fluxo de 
processos. 

 

Figura 10 - Fluxograma de entradas e saídas do prato virado a paulista 
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A figura 11 mostra como se comporta a comparação destes pratos. 

 

Figura 11 – Gráfico de colunas considerando todos os pratos 

 

 

É possível notar que dentre todos os ciclos produtivos dos pratos analisados, aquele 
que aparentemente causa maiores danos ao meio ambiente é o Bife à Role, seguido 
pela Macarronada, Filé de Peixe, Feijoada e Virado a Paulista. 

 

5. Conclusão 

 

A ACV é uma técnica eficiente para avaliar o desempenho ambiental dos Pratos 
do dia identificados no Município de São Paulo, ao longo de todos os seus ciclos de 
vida. Para auxiliar essa avaliação o software SimaPro se torna uma ferramenta 
importante, uma vez que possui uma grande base de dados, além de ser flexível, pois 
permite a alteração de dados para ajustes de acordo com o desejado. Porém as 
bibliotecas de inventários de processos são baseadas em dados internacionais, como 
Estados Unidos, Suíça e entre outros, fazendo com que seja necessária uma adaptação 
para o cenário Brasileiro.  

O alimento que revelou ser o mais impactante para o meio ambiente, considerando 
todas as categorias do Eco-indicator foi o tomate para o prato macarronada. Isso pode 
ser justificado pelo fato de que a cultura do tomate é uma das mais vulneráveis ao 
ataque de pragas que danificam significativamente a sua lavoura, portanto utiliza-se 
dos agrotóxicos para maximizar a produção e minimizar perdas. 

Para o prato do dia peixe, o trigo seguido da batata foram os ingredientes que 
revelarem-se como os maiores impactantes ao meio ambiente considerando todas as 
categorias do Eco-indicator. Isso pode ser justificado pelo fato de que a cultura da 
plantação utiliza-se de agrotóxicos para maximizar a produção e minimizar perdas.  

Quanto ao prato Bife à Role, aparecem como alto impactantes as cadeias produtivas 
dos ingredientes carne bovina, batata e cenoura. Os vegetais apresentam alto impacto 
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devido a cultivo e transportes relacionados a esta cadeia, enquanto que a cadeia 
produtiva da carne bovina e impactada pelas atividades pecuárias, industrialização e 
transportes. 

Já para o prato feijoada, os maiores impactantes são as cadeias produtivas das carnes 
bovina e suína, e a cadeia produtiva do feijão. No caso do feijão, as atividades mais 
impactantes são as de cultivo, uso da terra, beneficiamento e transportes relacionados 
a esta cadeia. No caso das carnes bovina e suína, impactam significativamente o meio 
ambiente as atividades de pecuária, industrialização e transportes relacionados a 
cadeia. 

No caso do prato virado a paulista, aparecem como altos impactantes as cadeias 
produtivas do arroz, feijão e pão. No caso do arroz e feijão as atividades de cultivo, 
beneficiamento e transportes são as atividades que mais impactam. No caso do pão os 
impactos são afetados pela cadeia produtiva do trigo, industrialização e transportes 
relacionados. 

Em geral, nota-se pelos estudos que em termos de impactos ambientais, considerando 
a metodologia de avaliação de impactos ambientais adotada os pratos diferem na 
intensidade dos impactos e é possível concluir que a ordem de maior impacto ao 
menor impacto é a seguinte: Bife à Role, Macarronada, Filé de Peixe, Feijoada e 
Virado a Paulista. 

As cadeias produtivas das carnes bovina e suína, em conjunto com as cadeias 
produtivas de legumes e vegetais são as mais impactantes. 

Os transportes associados a todas as cadeias produtivas de alimentos causam 
impactos significativos e devem ser tratados como de alta relevância. 

Foi conclusivo que muitas das variáveis dos processos produtivos brasileiros, possuem 
certa similaridade com os padrões europeus, o que facilitou a elaboração do trabalho e 
chegar às conclusões sobre os processos de input e output em cada elo da Cadeia de 
Suprimentos. 

Foi diagnosticado que os processos agropecuários são os que utilizam mais recursos 
hídricos, enquanto os processos industriais, mais energia e outros processos químicos-
alimentícios. 

Recomenda-se a continuidade destes estudos para que se possa identificar mais 
precisamente os vetores de impactos ambientais causados pela alimentação na 
sociedade moderna que apresenta em seus componentes significantes impactos 
ambientais quando considerados seus ciclos de vida. 

Recomenda-se também o apoio das iniciativas pública e privada no incentivo da 
pesquisa para a construção de inventários de dados para estudos ambientais e 
avaliação de ciclo de vida, já que o Brasil apresenta enorme carência nesse quesito, 
direcionando importantes estudos nessa área a fazerem uso de dados que nem 
sempre representam o ambiente local. 
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Analysis of the environmental impact by the dispersion of air pollutants, through 
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Resumo. A poluição atmosférica é um dos principais agravantes no processo de 

impacto ambiental no planeta terra, aliado com o desenvolvimento e as tecnologias 

diversas, muitos processos industriais, ou combustão pelos veículos ou até mesmo os 

lixões, possuem uma alta na geração de poluentes na atmosfera. Diante do exposto 

esse trabalho tem como objetivo realizar um breve levantamento bibliográfico sobre os 

impactos ambientais causado pela emissão de gases atmosféricos através da queima 

de resíduos sólidos, buscando apresentar a interação dos poluentes com o meio 

ambiente. Com o estudo é possível concluir que os poluentes atmosféricos apresentam 

diferentes ações no meio ambiente sendo elas por compostos primários ou secundários, 

sendo necessário o monitoramento e fiscalização das fontes poluidoras, assim como a 

aplicação de projetos na comunidade que visem a educação ambiental, buscando por 

esses meios diminuir a emissão de gases pela queima de resíduos. 

Palavras-chave: poluição atmosférica, resíduos, Emissão atmosféricas. 

Abstract. Air pollution is a major aggravating factor in the process of environmental 

impact on planet earth, coupled with development and various technologies, many 

industrial processes, or combustion by vehicles or even dumps, have a high in the 

generation of pollutants in the atmosphere. In view of the above, this work has the 

objective of carrying out a brief bibliographical survey on the environmental impacts 

caused by the emission of atmospheric gases through the burning of solid waste, 

seeking to present the interaction of the pollutants with the environment. With the study 

it is possible to conclude that atmospheric pollutants present different actions in the 

environment, being either primary or secondary compounds, being necessary the 

monitoring and control of polluting sources, as well as the application of projects in the 

community that aim at environmental education, searching for these Reduce the 

emission of gases by burning waste. 

 

Key words: atmospheric pollution, waste, atmospheric emissions. 
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1. Introdução 

 

A revolução industrial foi um marco para o processo de desenvolvimento tecnológico do 

homem no século XX, mesmo estando em desenvolvimento às medidas do controle das 

poluições atmosféricas não acompanharam o processo de desenvolvimento do homem 

(BRAGA et al., 2005). A poluição ambiental consiste em fatos ou fenômenos 

desfavoráveis, diretos ou indiretos, como são ações que afetam a qualidade de vida e 

do meio ambiente, do ponto de vista ecológico é qualquer alteração do meio que cause 

perturbação nos ecossistemas interferindo nos processos de transmissão de energia 

(BRILHANTE; CALDAS, 1999). 

 

Segundo CONAMA nº 03 de 1990 estabelece os poluentes atmosféricos que necessita 

de monitoramento, abarcando os poluentes e demais compostos e os parâmetros 

meteorológicos como (monóxido de carbono, fumaça, dióxido de enxofre, partículas 

totais em suspensão, ozônio troposférico e dióxido de nitrogênio) (MINISTERIO DO 

MEIO AMBIENTE, 1990). O processo da poluição atmosférica possui questões bem 

complexas, onde as bacias aéreas não possuem limites geográficos e não são fixas, não 

permitem a delimitação da área de abrangência, podendo gerar efeitos negativos na 

vegetação local, além de agravar a saúde do homem conforme o período de exposição 

(POPE; SCHWARTZ; RANSOM, 1992; POPE; BURNETT; THUN, 2002).  

 

Medidas de gerenciamento da qualidade do ar incluindo as políticas públicas com formas 

alternativas e sustentáveis de transporte público tornam-se fundamentais para um 

controle efetivo da poluição atmosférica e da saúde da população (ALMAÇA et al., 2011). 

Um dos processos de mais impacto ambiental no meio ambiente e que se torna uma 

preocupação para a gestão pública é o manejo dos resíduos sólidos. Um dos métodos 

de tratamento desses resíduos é o processo de incineração, diminuindo a quantidade 

de material que é destinado aos aterros sanitários, aumentando a vida útil dos aterros 

e diminuindo drasticamente a necessidade de um aterro futuro (MORGANO; FERREIRA, 

2006). 

 

O principal objetivo do estudo é, portanto, desenvolver um levantamento bibliográfico 

dos impactos ambientais pela emissão de gases atmosféricos através da queima de 

resíduos sólidos, buscando apresentar a interação dos poluentes com o meio ambiente, 

através do seu processo de dispersão, efeito ao meio ambiente e qualidade de vida. 

 

2. Referencial teórico 

 

2.1.  Poluição atmosférica 

 

A poluição atmosférica é uma forma de matéria ou energia com concentração, 

intensidade, tempo ou característica que possam tornar o ar impróprio, ofensivo ou 

nocivo à saúde, inconveniente ao bem-estar comum, danoso aos materiais, aos 

ecossistemas ou prejudicar a segurança, ao uso e gozo da propriedade e à qualidade 

de vida da comunidade (MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE, 2005; LISBOA; KAWANO, 

2007). 

 

A emissão por fontes poluidoras de material particulado se torna uma das principais 

fontes de impacto ambiental que o planeta está sofrendo na atualidade. Segundo 

Ramano (2003) na década de 90 com o processo de desenvolvimento aliado com as 

tecnologias os veículos automotores tornaram-se a principal fonte de poluição 

atmosférica, possuindo geração de monóxido de carbono (CO) e óxido de nitrogênio 

como os principais poluentes atmosféricos. Com isso, os veículos se tornam um dos 
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agravantes na degradação da qualidade do ar atmosférico, especialmente nas 

metrópoles, capitais e áreas com grandes centros urbanos (TEIXEIRA; FELTES; 

SANTANA, 2008).  

 

Para Braga et al., (2005)  o monóxido de carbono (pelo processo de combustão 

incompleta), dióxido de carbono (combustão completa), óxido de enxofre (combustão 

de derivados de enxofre), óxido de nitrogênio (combustão), hidrocarbonetos (queima 

incompleta de combustível), oxidante fotoquímico (gerado a partir de outros compostos 

“hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio”), material particulado (partículas sólidas e 

liquidas capazes de permanecer em suspensão), metais (combustão do carvão, 

mineração e processos siderúrgicos), gás fluorídrico (produção de alumínio e 

fertilizantes), amônia (indústria química e fertilizantes), gás sulfídrico (combustão de 

derivados de enxofre), pesticidas e herbicidas (dispersão para o controle de pragas) são 

os principais poluentes do ar. 

 

 

2.2.  Poluição atmosférica por queima de resíduos 

 

Os resíduos sólidos quando não apresenta uma gestão adequada, acaba se tornando 

um impasse para a gestão pública, necessitando de tecnologias para uma disposição 

adequada. Segundo ZIEGLER (2012) o processo de incineração é uma tecnologia muito 

antiga, e seus resultados se mostram poucos satisfatórios pelo excesso de 

monitoramento necessário, é um processo de alto custo (retirando o dinheiro dos 

contribuintes), além de ser uma alta fonte de impacto ambiental. 

 

O processo de incineração dos resíduos sólidos urbanos vai contra a Política Nacional 

de Resíduos sólidos, visto que muitos resíduos com alto potencial de reciclagem acabam 

sendo incinerados e não introduzidos na cadeia do produto novamente. Apresentando 

a necessidade de mais matéria prima, gerando mais custos a sociedade, porem a 

incineração é um sistema mais rápido de tratamento dos resíduos, que usa a combustão 

para transformar os resíduos sólidos em lixo (cinzas). Estudos mostram que a 

incineração dos resíduos sólidos urbanos se mostra como a escolha mais adequada, do 

ponto de vista da eficiência na conversão energética. Os aspectos importantes desta 

tecnologia é a sua capacidade de diminuir o volume de resíduos a ser destinado a 

aterros sanitários, aumentando a vida útil dos já existentes e diminuindo drasticamente 

a necessidades de aterros futuros (MORGADO; FERREIRA, 2015). 

 

Segundo Morgado e Ferreira (2015) a incineração possui sistemas tecnologicamente 

avançados na depuração de gases e de tratamento da recirculação dos líquidos do seu 

processo, tecnologia essa, que está apta a atender às mais exigentes leis ambientais 

brasileiras. O ganho aplicado na incineração pelo lado social em aterros sanitários 

proporciona uma intensa degradação de grandes extensões de área, causando 

desvalorização do terreno gerando problemas para a vizinhança, seguindo pelos 

problemas da saúde. 

 

Para Morgado e Ferreira (2015) a geração de energia em uma cidade do estado de 

Goiânia apresenta um potencial de 289 MWh na geração de energia com a queima dos 

resíduos sólidos. Quando realizado de forma adequada o processo de incineração 

apresenta grandes vantagens, mas quando incinerado sem gestão dos resíduos e até 

mesmo sem controle adequado, esse processo pode-se tornar um grande impacto ao 

meio ambiente. Para melhor gestão os resíduos devem passar por uma triagem, onde 

os materiais não passíveis de reciclagem devem ser incinerados para maior eficiência 

dos resíduos. 

 

De acordo com Morgado e Ferreira (2015) a incineração de resíduos emprega alta 

temperatura de fornos para queimar correntes de resíduos, que entram em combustão 
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completa. Isso garante o tratamento sanitário e a destruição de componentes orgânicos 

e minimiza a presença de resíduos combustíveis nas cinzas resultantes. O atual 

processo de incineração consiste geralmente em dois estágios. Inicialmente, o resíduo 

é queimado na câmara primária, que é a receptora direta do lixo, em uma temperatura 

suficientemente alta para que algumas substâncias presentes se tornem gases e outras 

assumam a forma de pequenas partículas. Nesse dispositivo, a temperatura de 

operação varia tipicamente entre 500°C e 900°C. Em todas as configurações, a 

alimentação de oxigênio nessa câmara é sub-estequiométrica, evitando-se assim 

gradientes elevados de temperatura. Nessas condições controladas, evita-se a 

volatilização de grandes quantidades de metais presentes no lixo, como chumbo, 

cádmio, cromo, mercúrio, entre outros. Além disso, minimiza-se a formação de óxidos 

nitrosos, que surgem apenas sob temperaturas mais elevadas (MORGADO; FERREIRA, 

2015). 

 

Segundo Morgado e Ferreira (2015) a fase gasosa gerada na câmara primária é 

encaminhada para a câmara secundária, essa mistura de gases e partículas é então 

queimada a uma temperatura mais alta por um intervalo de tempo suficiente para que 

haja a combustão completa. Tempo de residência representativo para resíduos sólidos 

é de 30 minutos para o primeiro estágio e de 2 a 3 segundos para a combustão da 

fumaça no segundo estágio. Nesse caso, a atmosfera é altamente oxidante (excesso de 

oxigênio) e a temperatura de projeto varia normalmente entre 750°C -1250°C. Os 

diversos gases gerados na câmara anterior são oxidados a CO2 e H20. Nessa 

temperatura, a probabilidade de existência de moléculas com grande número de átomos 

como dioxinas e furanos, compostos altamente nocivos aos seres humanos, é 

praticamente zero.  

 

Segundo Caixeta (2005), a queima dos resíduos sólidos urbanos podem gerar em 

potencial gás carbônico (CO2), óxidos de enxofre (SOX), óxidos de nitrogênio (NOX), 

nitrogênio (N2) e material particulado. É encontrado em pequenas concentrações, ácidos 

clorídrico (HCl) e fluorídrico (HF). Associados à combustão incompleta, há ainda a 

produção de monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos, dioxinas e furanos; e 

associados ao material particulado, a emissão de metais pesados. Devido ao menor 

poder calorífico inferior e menor eficiência do processo, as concentrações dos poluentes 

emitidos a partir de instalações de incineração de RSU são geralmente maiores que 

aquelas provenientes da queima de combustíveis fósseis. Estas variam de acordo com 

a tecnologia de incineração empregada e conforme a constituição da massa de resíduos 

em combustão (HENRIQUES, 2004). 

 

Entre os poluentes, a dioxina e furanos são substancias organocloradas que podem 

estar presentes nos resíduos sólidos ou são formadas quando o incinerador está em 

torno de 300°C, durantes o processo de resfriamento do gás. Já os persistentes 

classificados como poluentes orgânicos, apresentam altas concentrações tóxicas e 

danosas à saúde humana. A contaminação pelas dioxinas ocorre quando sua disposição 

e diluição na água, enquanto a contaminação via ingestão responde por 8% dos casos, 

onde somente 2% são devido à inalação (CAIXETA, 2005).  

 

 

A Tabela 1 apresenta os principais poluentes atmosféricos, seus efeitos, dispersão dos 

poluentes, duração dos contaminantes na atmosfera, fonte geradora e área de 

abrangência. 
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Tabela 1. Contaminantes e fontes geradoras de material particulado. 

 

Fonte: IPEIA, 2008; ROBINS, 2008; GOLDEMBERG; LUCONO, 2008. 

 

 

 

O processo de difusão e transporte de poluentes descarregados na atmosfera estão 

contaminadas pelas características das fontes de emissão, a natureza dos resíduos 

Poluentes Sigla 
Fontes 
Antropogênicas 

Efeito Duração Abrangência 

Monóxido de 
Carbono 

CO 
Queima incompleta de 
combustíveis fosseis e 
de biomassa. 

Diminuição da 
percepção visual, da 
capacidade de trabalho, 

da destreza manual, d a 
capacidade de 
aprendizagem e do 
desempenho de tarefas 
complexas. 

Mês 
Ocupacional e 
Local 

Dióxido de 
Enxofre 

SO2 
Combustão de Carvão 
e derivados de 
petróleo. 

Aumento da reatividade 

das vias aéreas, 
diminuição da função 
pulmonar, aumento das 
infecçõesrespiratórias. 

Poucos
dias 

Local a 
Regional 

Óxido de 
Nitrogênio 

NOx 
(NO e 
NO2) 

Queima de 
combustíveis em altas 
temperaturas, 
principalmente pelos 
compostos 

pornitrogênio. 

Decréscimo da 
capacidade para 
exercício, aumento das 
hospitalizações. 

Horas a 
poucos
dias 

Local a 
Regional 

Material 
Particulado 

MP 

Queima incompleta de 
combustível fósseis e 

de biomassa, 
presença de enxofre 
no combustível 

formandosulfatos. 

Alteração da função 
ciliar de remoção, 

aumento das infecções 

respiratórias, 
decréscimo da função 
pulmonar, aumento das 
hospitalizações. 

Horas a 

poucos
dias 

Ocupacional a 
Regional 

Hidrocarbone-
tos 

HCs 
Emissões 
evaporativas de 
combustíveis. 

-- 
Mês a 
anos 

Local a global 
(caso de 
metano) 

OzônioTraposf

érico 
O3 

Poluentes 
secundários, não 
emitidos pelo 
processo, mas 
formado pela oxidação 
fotoquímica de Nox e 

HCs na atmosfera. 

Decréscimo de função 
pulmonar, aumento de 
reatividade das vias 
aéreas, inflamação 
pulmonar. 

Mês 
Local e 

regional 

MetaisPesados 
Pb e 
Hg 

Queima de carvão e 
derivados de petróleo 
com aditivos. 

Decréscimo de função 
pulmonar, aumento de 
reatividade das vias 
aéreas, inflamação 
pulmonar 

Mês 
Local e 
regional 

VaporesÁcidos   

Poluentes 
secundários, não 
emitidos pelo 
processo, mas 
formado pela oxidação 
fotoquímica de Nox e 

HCs naatmosfera. 

Aumento dos sintomas 
respiratórios, aumento 
da mortalidade, 
aumento das 
hospitalizações, 
decréscimo da função 

pulmonar. 

Mês 
Local e 
regional 
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(contaminantes) que serão queimados, as condições meteorológicas, as variações de 

topografia e as construções adjacentes (WITTWER, 2006). 

 

2.3. Efeito da emissão de poluentes atmosféricos no meio ambiente 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS (2000) é uma ameaça de grande 

impacto na saúde da população mundial, se tornando um fator de risco para diversos 

tipos de doenças, como respiratórias agudas e crônicas. Cerca de 2 a 4 milhões de 

pessoas morrem por ano, decorrente da poluição atmosférica, a poluição penetra nos 

pulmões, ocasionando diversas doenças com a bronquite crônica, asma e até o câncer 

pulmonar.  

 

A Tabela 2 apresenta os principais poluentes atmosféricos e seus riscos no meio 

ambiente. 

 

Tabela 2. Contaminantes e fontes geradoras de material particulado. 

Poluente Característica Fonte Antrópica Tempo de vida 

Risco ao 

meio 

ambiente 

SO2 
Gás incolor e 

com forte odor 

Combustão de 

carvão, gás e 

petróleo 

Longo e pode ser 

transportado à longas 

distâncias 

Formação 

de chuva 

ácida 

NO e NO2 

NO: gás incolor, 

inodoro e 

insípido NO2: 

gás marrom 

avermelhado 

Combustão de 

carvão, gás e 

petróleo 

Curto 

O NO2 

pode levar 

à 

formação 

da chuva 

ácida 

O3 

Gás azulado, 

com odor 

característico, 

altamente 

reativo e 

principal 

componente da 

névoa 

fotoquímica 

Produzido 

fotoquimicamente 

na presença da 

luz solar sobre os 

óxidos de 

nitrogênio e os 

compostos 

orgânicos voláteis 

Curto 

Injúrias 

nas 

plantas, 

perdas 

agrícolas 

Fonte: Freedman, 1995. 

 

 

Segundo a Companhia Ambiental Do Estado De São Paulo - CETESB (2007) 

complementa que os efeitos desses gases são gradativos, como tosse seca e cansaço, 

ardor nos olhos, nariz e garganta, além de um aumento dos sintomas de doenças 

respiratórias e cardiovasculares; agravamento das doenças, transformando-se em 

asma, infarto do miocárdio e até risco de morte prematura; sérios riscos de 

manifestação de doença e morte tanto prematura quanto de pessoas já doentes.  

 

A função reprodutiva tem sido alvo de estudos que comprovam os efeitos nocivos sobre 

a fertilidade e saúde fetal, evidenciando que a exposição aos poluentes atmosféricos 

está associada com o baixo peso ao nascer, retardo de crescimento intra-uterino, 

prematuridade, morte neonatal e redução da fertilidade masculina e feminina (VERAS 

et al., 2010). 

 

Segundo Martins, käffer e Lemos (2018) em um estudo da qualidade do ar próximo a 

uma termoelétrica, através da utilização de liquens como biomarcadores, apresenta que 

em áreas com influência direta do homem não ocorre o desenvolvimento de 
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micotaliquenizada. Espécies tolerantes a poluição atmosférica estão predominando 

áreas das espécies mais sensíveis, mostrando que a tolerância de uma espécie está 

associada com sua predominância em uma determinada região. 

 

 

A Tabela 3 apresenta os principais poluentes atmosféricos e seus efeitos na vegetação. 

 

Tabela 3. Contaminantes e efeitos dos poluentes atmosféricos na vegetação; 

Poluentes Efeitos 

Mínima concentração para dano 

ppm 

(vol) 
g/m³ 

Tempo de 

exposição 

Dióxido de 

Enxofre 

Manchas esbranquiçadas, 

áreas descoloridas entre 

veias, clorose 

(amarelamente) 

0,3 785 8 horas 

Dióxido de 

Nitrogênio 

Lesões irregulares, 

brancas ou marrons, no 

tecido intercostal e 

próximas à margem das 

folhas 

2,5 4.700 4 horas 

Amônia 

Aparência verde forte, 

tornando-se marrom ou 

verde comum ao secar. 

Pode ocorrer 

escurecimento geral em 

algumas espécies 

-20 
-

14000 
4 horas 

Ácido Clorídrico 

Necrose tipo ácida, 

queimadura de pontas em 

algumas espécies, necrose 

da margem de folhas de 

plantas tipo folhas largas 

-15 
-

11200 
2 horas 

Gás Sulfídrico 
Chamuscamento dorsal e 

marginal 
20 28000 5 horas 

Ácido Sulfúrico 

Pontos necróticos na 

superfície superior da 

folha, similar as lesões de 

compostos ácidos ou 

básicos 

- - - 

Fonte: Lisboa, 2014, p.32. 

 

 

Sabendo dos impactos na saúde e no meio ambiente pela emissão de poluentes na 

atmosfera, surge a necessidade de uma melhor gestão na qualidade do ar, focando na 

análise dos índices aceitáveis de emissão atmosféricas (CARMO; HACON, 2013). 

Segundo CETESB (2007) os índices de qualidade do ar baseiam-se em fórmulas 

matemáticas, que utilizam o dióxido de enxofre, as partículas totais em suspensão, as 

partículas inaláveis, a fumaça, o monóxido de carbono, o ozônio e o dióxido de 

nitrogênio como parâmetros que compõem esse cálculo. 

 

Segundo Amaral e Piubeli (2003) através do conceito ecoeficiente, buscando o processo 

de redução da poluição ambiental com o processo de produção limpa (produzir mais 

com menos) é possível amenizar os impactos ambientais, a qual deve ser amplamente 

divulgada e aplicada, pois esse método fornece informações para a comunidade sobre 

os problemas da qualidade do ar, aumentando a percepção ecológica, evitando 

patologias relacionadas ao tema. De acordo com Marque e Santos (2012), Bernardes, 

Azevedo e Almeida (2014) é necessário desenvolver tecnologias eficientes para o 



 

InterfacEHS – Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade - Vol. 12 no 1 – junho de 2017 
 

189 

 

 

controle da emissão de gases, que facilitem a aferição dos dados, como também 

aprimorar as legislações vigentes, pois muitos parâmetros de qualidade do ar estão 

desatualizados. 

3. Conclusão 

Diante do exposto neste trabalho é possível concluir que a poluição atmosférica 

apresenta grandes impactos na saúde do homem e ao meio ambiente. Sua interação 

está associada com sua característica química, visto que alguns compostos primários 

ou secundários apresentam diferentes impactos no meio ambiente, sendo que seu 

processo de difusão e dispersão está relacionado com sua fonte de emissão que será 

queimado, como também pelas condições físicas e topográficas do local. 

A queima de resíduos sólidos em área urbana está associada com a falta de 

conscientização ambiental da população, onde através dessa queima existe a geração 

de gás carbônico, óxido de enxofre, óxidos de nitrogênio, nitrogênio, material 

particulado, ácidos clorídricos, fluorídrico, monóxido de carbono, hidrocarbonetos e 

outros. 

No processo de queima controlada dos resíduos sólidos pela incineração ou outros meios 

de queima também apresentam impactos negativos ao meio ambiente se o mesmo não 

obtiver o processo de contenção ou tratamento desses gases. Com isso, é preciso 

desenvolver um monitoramento e acompanhamento pelo processo sendo ele 

desenvolvido por pessoas jurídicas, públicas ou privadas. 

Medidas do controle do índice da qualidade do ar são necessárias para melhor gestão 

da mesma, onde a geração de contaminantes na atmosférica pode ser amenizada com 

a fiscalização e monitoramento. 

A busca pelo melhoramento das normas técnicas e legislação referente à emissão de 

poluentes podem auxiliar no processo de gestão da qualidade do ar. 
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